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SŁOWO OD REDAKCJI

Nowa: Nazwa, możliwości oraz wyzwania.

Szanowni czytelnicy, 

Za nami ewaluacja działalności naukowej naszej Uczelni za okres lat: 2017-2021. 
Przewidywane wyniki w czterech dyscyplinach naukowych (architektura i urbanistyka, 
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, nauki medyczne oraz nauki o zdrowiu) 
pozwalają optymistycznie patrzeć na efekty włożonego trudu w rozwój Uczelni. 

Planowana zmiana nazwy Wyższej Szkoły Technicznej na Akademię Śląską jest możliwa 
dzięki ciągłemu rozwojowi oraz podnoszeniu statusu Uczelni. Wraz z ze zmianą nazwy, 
Uczelnia nabędzie nowe kompetencje i możliwości. 

Ciągłe rozwijanie się Zeszytów Naukowych WST jest nieodłącznym elementem naszej 
wizji na przyszłość Uczelni, od 1 października prawdopodobnie już pod nową nazwą 
Akademii Śląskiej. Niniejsze wydanie Zeszytów Naukowych po raz pierwszy ukazuje 
się jako półrocznik. Jest to ważny element dla działalności naszego czasopisma jak  
i Wydawnictwa WST. Wydanie naszego pierwszego półrocznika zbiegło się w czasie  
z globalnie rozpoznawalnym wydarzeniem - The World Urban Forum - WUF 11, które 
po raz pierwszy odbywało się w Polsce.

Chcielibyśmy Państwu w tym miejscu krótko zrelacjonować wkład Naszej uczelni  
w wydarzenia związane z WUF 11. Są one wynikiem aktywności społecznej i naukowej 
Naszej Uczelni - wykładowców oraz studentów. Nasze zaangażowanie jest wkładem 
w tworzenie globalnej platformy dyskusji: o roli kobiet w kształtowaniu miast oraz 
ich sytuacji w obliczu konfliktów zbrojnych. Jest to ważnym elementem naszej roli 
społecznej i opiniotwórczej jako nowoczesnej i prężnej uczelni o dużych aspiracjach.

Debates Before The World Urban Forum - WST

The World Urban Forum jest okazją do kosmopolitycznych spotkań oraz dyskusji 
o aktualnych zagadnieniach i problemach. Zorganizowany pierwszy raz w Europie 
centralnej w Katowicach, skłonił naszą Uczelnię do szerszego zaangażowania się  
w wyzwania sygnalizowane przez naszych Partnerów: UN-Habitat, UNESCO, AGGI-
UNH, GAP, AFEM. Aktualna sytuacja kobiet na Ukrainie, uchodźczyń, a także rola 
kobiet w kształtowaniu nowoczesnego i zrównoważonego miasta stały się impulsem 
do zorganizowania Debates Before World Urban Forum 11 w WST, jako wydarzenia 
poprzedzającego tegoroczną edycję WUF 11 w Katowicach. 

Nasza Uczelnia, we współpracy z szeregiem znakomitych specjalistów i liderów z całego 
świata zorganizowała jednodniową konferencję w przeddzień rozpoczęcia się WUF. 
Uczelnia gościła ponad 40 kobiet z różnych kontynentów. Szczególne podziękowania 
chcielibyśmy skierować w stronę współorganizatorek i jednocześnie moderatorek: 
Profesor Inés Sánchez de Madariaga z Politechniki w Madrycie (UNESCO Chair on 
gender equality, AGGI-UNH, GAP, AFEM) oraz Profesor Teresy Boccia (AGGI-UNH, GAP, 
AFEM Italy) z Uniwersytetu w Neapolu.



ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552      2022, nr 14

7

Wśród współorganizatorów, moderatorów i uczestników należy wspomnieć także 
przedstawicieli pozostałych organizacji z wielu kontynentów:
• Violet Shivutse (Global Chair, Huairou Commission),
• Esther Mwara oraz Angela Mwai (Team Lead Human Rights 
 and Social Inclusion Unit at UN-Habitat) z Kenii,
• Neil Khor (Chief of Staff of the Executive Director, UN-Habitat),
• Sri Sofjan (AGGI member, Huairou Commission) z Malezji,
• Kalpana Viswanath (Safetipin AGGI UN-H) z Indii,
• Jan Peterson (Honorary President Huairou Commission, AGGI UNH) z USA.

Nie zabrakło także przedstawicielek Ukrainy ze środowiska akademickiego: Natalii 
Danylko i Solomii Konyk (Department of Urban Planning and Design of Lviv) a także 
obywatelek Ukrainy, które zmuszone zostały do opuszczenia swojego kraju i przebywają 
obecnie w Katowicach.

Tematem pierwszej debaty były Kobiety budujące zrównoważone miasta (Woman 
building suistanable cities). Panelistkami tej debaty były między innymi związane z WST 
mgr inż. arch. Justyna Boduch oraz dr, inż. arch. Małgorzata Ruszczak. Uczestniczki 
przedstawiły sytuację kobiet z perspektywy Polskich architektek. Dużo uwagi 
poświęcono roli „informacji”, zbiorom danych o mieście i ich wpływie na sytuację  
kobiet, w tym na ich bezpieczeństwo.

Druga debata poświęcona była tematowi Kobiety w obliczu wojny (Woman facing 
war). Ważne, jak i poruszające były relacje z perspektywy uchodźczyń i środowiska 
akademickiego dotyczące miejsc dotkniętych bezpośrednio wojną. 

 

Fot.1. Pierwsza debata Debates Before The World 
Urban Forum Kobiety budujące zrównoważone 
miasta (Woman building suistanable cities).

Fot. 2. Druga debata Debates Before The World 
Urban Forum Kobiety w obliczu wojny 
(Woman facing war).
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Fot. 3. Zdjęcie grupowe uczestników Debates 
Before The World Urban Forum. Dziekan WABiSzS 
dr inż. arch. Jakub Świerzawski, Prodziekan ds. 
Nauki dr inż. arch. Bartłomiej Buława oraz 
współorganizatorzy, moderatorzy i uczestnicy.

Fot. 4. Dziekan WABiSzS dr inż. arch. Jakub  
Świerzawski oraz Chief of Staff of the Executive  
Director Neil Khor, UN-Habitat.

Pomiędzy debatami odbyła się wystawa prac malarskich artystki Yelyzavety 
Shabalina, niepełnosprawnej uchodźczyni z Ukrainy. Jej codzienna walka z chorobą jest 
jednocześnie inspiracją do kolejnych obrazów. Niestety, na i tak niełatwy los Yelyzavety 
nałożyły się także trudy i trauma uchodźstwa.

 

Fot. 5 i 6 - wystawa prac malarskich artystki Yelyzavety Shabalina.

The World Urban Forum - WUF 11
29 i 30 czerwca – Panele dyskusyjne WUF 11

Po poruszających datach na WST, Naukowcy, jak i studenci naszej Uczelni zaangażowali  
się także aktywnie w panele dyskusyjne oraz sesje posterowe, w których zaprezento-
wano wybrane ostatnie prace badawczo-projektowe powstałe w Wyższej Szkole 
Technicznej w Katowicach. 

Podczas trwania paneli dyskusyjnych The World Urban Forum w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym odbyły się dwie debaty, które były kontynuacją tematów 
poruszanych podczas Debates Before The World Urban Forum. Pierwsza z nich: 
„ABC Idei i działań kobiet na rzecz dostatniej, zintegrowanej, trwałej i pokojowej 
przyszłości miast” składała się z trzech paneli:



Nowy alfabet dla planowania miejskiego. Poruszano tematykę kryzysu związanego 
z pandemią, która uwydatniła strukturalne problemy zrównoważonego rozwoju, 
kruchość środowiskową ekosystemów, słabości ludzkie - zwłaszcza osób starszych 
oraz niepełnosprawnych. Dyskusja skupiała się na omówieniu możliwych rozwiązań  
i strategii dla zminimalizowania bądź rozwiązania powyższych problemów. 

Asymetryczny dostęp do procesów uczestnictwa i podejmowania decyzji. Język 
techniczny i profesjonalny staje się często asymetryczny i nie zawsze jest prosty dla 
osoby, która jest nie ekspertem w danej dziedzinie lub nie zna zawodowego słownictwa. 
Kobiety nie zawsze dopuszczane są procesów planistycznych. Dlatego trudność  
w komunikacji jeszcze bardziej utrudnia im dostęp do procesów partycypacyjnych  
i decyzyjnych, dotyczących przyszłości środowiska miejskiego, w którym funkcjonują.  

Życie kobiet, działania i potrzeby podczas konfliktu. Panel zajmował się kwestią 
włączania uchodźczyń w pomoc i wsparcie w trakcie kryzysu. Także poprzez planowanie 
i projektowanie tymczasowego użytkowania mieszkań, usług i przestrzeni w mieście 
w czasie, gdy Ukraina jest wyniszczana wojną, a Europa jest potencjalnie zagrożona 
poważnymi konfliktami.

Druga z nich: „Wizje i potrzeby kobiet w europejskich miastach: od zniszczeń miast 
do ich rewitalizacji” - dotyczyła aspektu równości płci kobiet po konflikcie zbrojnym. 
Konflikty niszczące całe terytoria, budynki i ludzkie życie, rozrywają społeczną tkan-
kę, która w następstwie wojny przechodzi głębokie przemiany. Kobiety jako aktywne 
jednostki przetrwania swoich społeczności posiadają własne perspektywy na sposoby 
życia. Dlatego powinny uczestniczyć w tej przemianie i w negocjacjach pokojowych, 
reprezentując swoje potrzeby i wizje. Moderowana przez Dziekana WABiSzS naszej 
Uczelni dr inż. arch. Jakuba Świerzawskiego, debata miała na celu omówienie procesu, 
który wykorzystuje potencjał kobiet w odbudowie i dalszym rozwoju zniszczonych 
miast. Jedną z panelistek była dr Tatyana Nestorenko (Berdyansk State Pedagogical 
University in Ukraine) związana także z naszą Uczelnią. 

 

Fot. 7 i 8 - Moderator - dziekan WABiSzS dr inż. arch. Jakub Świerzawski oraz uczestnicy debaty na WUF: „Wizje i 
potrzeby kobiet w europejskich miastach: od zniszczeń miast do ich rewitalizacji”.
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Sesje Posterowe

Ostatnim akcentem obecności naszej Uczelni podczas The World Urban Forum #WUF11 
w Ścieżce europejskiej pt. Transformacja europejskich miast: dla lepszej Europy dla 
lepszego świata były tematyczne sesje posterowe. Nasi prowadzący oraz studenci 
wzięli udział w dwóch obszarach tematycznych sesji: Green City oraz Equitable and 
Inclusive City.

Sesja Green City:
Poster: „SES FEIXES” - rola dziedzictwa mauretańskiego w rozwoju miejskiej zieleni 
miejskiej w mieście Ibiza
Autorzy: dr inż. arch. Bartłomiej Buława, inż. arch. Klaudia Kliś, inż. arch. Judyta 
Maciejczyk.

Na posterze przedstawiono wyzwania, które dotyczą wielu miast atrakcyjnych 
turystycznie. Jest to powiększająca się zabudowa, presja na zieleń, walory krajobrazowe 
i tereny rekreacyjne. Miasto Ibiza (Hiszpania) ze swoim centralnie położonym, zielonym, 
post rolniczym dziedzictwem mauretańskim zostało zbadane przez naukowców  
i studentów z Uniwersytetu w Sewilli i Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach,  
w semestrze jesiennym 2020/2021, jako wspólny projekt. Opracowanie pokazuje 
dyskusję i zakres możliwych kierunków rozwoju dla tego cennego obszaru. Prezentowane 
pomysły skupiają się na pytaniu: dla kogo jest to miasto - dla mieszkańców, czy dla 
turystów? Z drugiej strony teren ten traktowany jest jako część większego systemu 
zieleni miejskiej. Wypracowane przez hiszpańskie i polskie zespoły pomysły prezentują 
zarówno możliwe zrównoważone rozwiązania, jak i konsekwencje i ryzyka rozwoju 
zabudowy miasta.

Sesja Equitable and Inclusive City:
Poster: Przekształcanie niskiej jakości mono-społecznych obszarów miejskich  
w wielopokoleniowe centra kulturalno-społeczne. Przykład z Sevilli. 
Autorzy: dr inż. arch. Bartłomiej Buława, dr inż. Małgorzata Ruszczak.

Problemem wielu miast są przestrzenie miejskie, w których zamieszkują tylko określone 
grupy społeczne: wyłącznie ludzie starsi, wyłącznie określonej rasy, narodowości, 
określonego statusu społecznego. W pracy przedstawiono, w jaki sposób aktywować 
takie przestrzenie, aby stały się częścią żywej tkanki miejskiej. Uczynić je atrakcyjnymi, 
bezpiecznymi i sprawiedliwymi dla mieszkańców, niezależnie od pochodzenia, stanu 
zdrowia, płci i wieku. W ramach modelowego rozwiązywania problemu wybrano jedną 
z takich mono-przestrzeni: centrum dzielnicy San Jeronimo w Sevilli. Ustalono, że 
dzielnicę zamieszkują główni ludzie starsi, o niższym poziomie wykształcenia, imigranci. 
Stwierdzono brak infrastruktury z przeznaczeniem dla młodzieży, dzieci, udogodnień 
dla matek i przede wszystkim elementów integrujących różne grupy społeczne. 
Zaproponowano kilka koncepcji placu miejskiego, które włączą go do tkanki miejskiej 
i otworzą dzielnicę San Jeronimo na wszystkie grupy społeczności, z przedszkolem, 
domem kultury z przeznaczeniem dla wszystkich grup społecznych. Wprowadzono 
dużo zieleni, antresol, fontann łagodzących uciążliwy gorący klimat, a poprzez przejście 
podziemne otwarto plac na park nadrzeczny.

Poster: „Genius loci” Katowickich Targowisk Miejskich
Autorka: mgr inż. arch. Paulina Nagel. 
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Pod koniec lat 80 XX w. struktura handlu w Polsce uległa całkowitej zmianie. Od 
tego czasu targowiska miejskie są miejscami, gdzie obserwujemy wyjątkowe relacje 
społeczne. Mają one silny, trwały i czasem międzypokoleniowy charakter. Przestają 
być miejscem tylko handlowym, ale także ważnym społecznie. Istotne jest, aby dalej 
podtrzymywać lokalny charakter targowisk. Mają one być miejscami lokalnymi, 
dającymi szansę na rozwój lokalnego handlu, przy poszanowaniu „genius loci” tego 
miejsca. Jednak problemem jest ich podupadanie, a zły stan techniczny obiektów, 
brak odpowiednio zaprojektowanej przestrzeni i jakości architektonicznej sprawia, że 
warunki pracy jak i zakupów są często niekorzystne. Młode pokolenie wybiera inne 
możliwości zatrudnienia, zakupów i spędzania czasu, przez co targowiska miejskie 
muszą poszukiwać nowych rozwiązań i koncepcji na swoją odnowę. Tożsamość miejsc, 
uwarunkowania i proponowane rozwiązania zaprezentowano na podstawie badań 
oraz projektów koncepcyjnych opracowanych we współpracy z Zarządem Targowisk 
Miejskich w Katowicach w latach 2019-2022.

  

Od Lewej: Fot. 9 - Poster: „SES FEIXES” - rola dziedzictwa mauretańskiego w rozwoju miejskiej zieleni miejskiej 
w mieście Ibiza. Autorzy: dr inż. arch. Bartłomiej Buława, inż. arch. Klaudia Kliś, inż. arch. Judyta Maciejczyk. Fot. 
10 - Poster: Przekształcanie niskiej jakości mono-społecznych obszarów miejskich w wielopokoleniowe centra 
kulturalno-społeczne. Przykład z Sevilli. Autorzy: dr inż. arch. Bartłomiej Buława, dr inż. Małgorzata Ruszczak. Fot. 
11 - Poster: „Genius loci” Katowickich Targowisk Miejskich. Autorka: mgr inż. arch. Paulina Nagel.



Kair 2024?

Podjęte podczas Debates Before The World Urban Forum jak i na samym WUF 11 palące 
problemy współczesnego świata, w tym Europy środkowo-wschodniej nie przeminęły 
wraz z końcem jedenastej edycji Światowego Forum Miejskiego. Nawiązane kontakty 
oraz wymienione poglądy są impulsem do dalszych prac naukowców i studentów naszej 
Uczelni tak aby ich efekty mogły być zaprezentowane podczas kolejnej, dwunastej 
Edycji Światowego Forum Miejskiego. Wydaje się to odległą przyszłością, ale to już tylko 
niecałe 2 lata, aby przygotować się do WUF 12, zaplanowanego w Kairze 2024 roku. 

Fot. 12 - Dziekan WABiSzS dr inż. arch. Jakub Świerzawski, Adrian Yat Wai Lo, Ph.D. z Thammasat University z Bang-
koku z Tajlandii oraz Prodziekan ds. Nauki dr inż. arch. Bartłomiej Buława. 

Rektor prof. WST dr Aleksander Ostenda
Prodziekan ds. Nauki dr inż. arch. Bartłomiej Buława

mg inż. arch. Paulina Nagel 

Fotografie: Bartłomiej Buława, Marek Dziuk, Karolina Jenchen, Paulina Nagel, Jakub Świerzawski.
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ARChITEKTURA MoNASTYCzNA NA ŚląSKU CIESzYń-
SKIM Po 1939 RoKU – WSTęP Do BADAń WSPółCzESNEJ 
ARChITEKTURY KlASzToRóW NA oBSzARzE ŚląSKA 
CIESzYńSKEIGo

STRESZCZENIE

Artykuł dotyczy nierozpoznanej i nieopisanej do tej pory problematyki najnowszej (powstałej po 1939 
roku), sakralnej i monastycznej architektury Śląska Cieszyńskiego. Obszar badawczy, zdelimitowany 
terytorialnie do obszaru pokrywającego się z Euroregionem Śląsk Cieszyński, stanowi niezmiernie 
ciekawy teren do badań, gdyż ze względu na podział na dwa państwa rozwija się dwubiegunowo, 
co ma znaczący wpływ na powstającą architekturę sakralną i monastyczną. W trakcie wstępnych 
badań prowadzonych na delimitowanym obszarze rozpoznane zostało 50 obiektów w różny sposób 
związanych z monastycyzmem. Obiekty te znacznie różnią się pomiędzy sobą stylistycznie, ale 
także ze względu na kubaturę, formę i funkcję. Możemy wśród nich wyróżnić zarówno te stricte 
sakralne jak i te, w których różnorodne funkcje towarzyszące zajmują więcej powierzchni. W artykule 
przedstawiono fragment tabelarycznego zestawienia tych obiektów ze zwróceniem uwagi na funkcje 
towarzyszące oraz opisano koncepcję dalszych badań. Opisane zostały sposoby ich prowadzenia 
oraz metodologia dwustopniowych badań, prowadzonych tak, by możliwe było stworzenie 
kompleksowego opracowania monograficznego opisującego architekturę monastyczną Śląska 
Cieszyńskiego powstałą po 1939 roku. 

SŁOWA KLUCZOWE

Architektura sakralna, klasztor, architektura monastycyzm, architektura współczesna, Śląsk 
Cieszyński

1. Wstęp

Problematyka najnowszej (powstałej po 1939 roku), sakralnej i monastycznej architek-
tury Śląska Cieszyńskiego nie była to tej pory analizowana. Jest to więc zagadnienie 
całkowicie nierozpoznane. Powstało wprawdzie wiele opracowań na temat sakralnej 
architektury Cieszyna i czeskiego Cieszyna, a także opracowań monograficznych 
dotyczących poszczególnych obiektów, wszystkie one kończą się jednak w 1939 roku, 
pomijając obiekty późniejsze. Powstało także wiele popularnonaukowych opracowań 
dotyczących wartości kulturowych, etnograficznych i przyrodniczych regionu. 
Zagadnienia dotyczące architektury sakralnej (zarówno katolickiej jak i protestanckiej) 
oraz architektury klasztorów były jednak podejmowane niezmiernie rzadko, a jeżeli 
już to kończyły się najczęściej w 1939 roku. W prowadzonych po II wojnie światowej 
badaniach skoncentrowano się na okresie średniowiecza, z którego pozostało już 
niewiele obiektów, a jeżeli się zachowały to zazwyczaj nie w oryginalnej formie, lecz 
gruntownie przebudowane. W badaniach historycznych jakby zapomniano o obiektach 
późniejszych, w tym zwłaszcza najnowszych. W związku z tym 50 rozpoznanych 
obiektów sakralnych i monastycznych o różnej funkcji i przeznaczeniu, powstałych na 
tym obszarze po 1939 roku, stanowi ciekawy materiał do badań. 

s. 13-22

DoI: 10.54264/0028
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2. Ramy czasowe i obszar badawczy

Złożoność uwarunkowań historycznych i społecznych stwarza trudności w precyzyjnym 
określeniu obszaru badań pod względem terytorialnym. Granice terytorialne obszaru 
określanego dziś mianem Śląska Cieszyńskiego zmieniały się bowiem w czasie. 
Do ograniczenia obszaru badawczego przyjęto sytuację okresu około roku 1386, 
analogicznie jak w poprzednich publikacjach autorki. [1,2] gdzie obszar określany mianem 
Śląska Cieszyńskiego, pokrywa się niemal całkowicie z obecnym Euroregionem Śląsk 
Cieszyński. Cieszyn jako dawna stolica regionu po II wojnie światowej zachował tradycję 
centrum kulturowego obszaru Księstwa Cieszyńskiego. W północno – zachodniej części 
regionu zaczął jednak powstawać nowy, bardzo uprzemysłowiony ośrodek miejski  
– Ostrawa. Obszar rozwijał się więc dwubiegunowo. Na wybranym obszarze badawczym, 
zwłaszcza po jego polskiej stronie, możemy wskazać mnogość przykładów. Podczas 
badań wstępnych rozpoznanych zostało 16 obiektów sakralnych wzniesionych po 
1939 roku na terenie Śląska Cieszyńskiego oraz 34 obiekty związane z szeroko pojętym 
monastycyzmem. Znajdują się w śród nich klasztory, domy filiacyjne, domy zakonne 
oraz ośrodki wakacyjne. Delimitowany obszar wraz z lokalizacją  obiektów związanych  
z monastycyzmem, powstałych po 1939 roku, przestawiony został na Rys. 1.

Rys.1 Mapa lokalizacji obiektów monastycznych i sakralnych na terenie obszaru badawczego.
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Ramy czasowe badania obejmują okres od 1939 roku do dnia dzisiejszego – końca 
2021 roku. Zakres badań obejmował będzie  zarówno cechy formalni i stylistyczne 
obiektu, jego powiązania z tkanką urbanistyczną [3], ale także jego społeczną rolę  
i towarzyszące mu funkcje świeckie. To właśnie towarzyszące obiektom sakralnym  
i monastycznym funkcje dodatkowe były od zawsze wyróżnikiem  monastycyzmu na 
terenie Śląska Cieszyńskiego. Tamtejsze kościoły i klasztory pełniły i pełnią po dzień 
dzisiejszy konsolidacyjną rolę dla wielowyznaniowego, wielonarodowościowego  
i wielokulturowego społeczeństwa zarówno po czeskiej jak i polskiej stronie regionu. 
Badania będą miały także na celu rozpoznanie procentowego udziału funkcji 
dodatkowych w zabudowaniach monastycznych i sakralnych Śląska Cieszyńskiego i próbę 
porównania ich ilości z obiektami wcześniejszymi powstającymi na przedmiotowym 
obszarze badawczym oraz w tym samym czasokresie w innych regionach Polski. 

3. Kontekst zagadnienia

Architektura sakralna i monastyczna realizowana na Śląsku Cieszyńskim po 1939 roku 
odzwierciedla zarówno jej osadzenie w tradycji, czego wyrazem są licznie powstające 
założenia neostylistyczne oraz wykorzystywanie obiektów już istniejących,  jak i wpływy 
idei modernistycznych, upowszechnianych w tym okresie w architekturze europejskiej. 
O odmienności tych obiektów zadecydowały jednak czynniki zależne od specyfiki tego 
regionu zarówno w wymiarze kulturowym, gospodarczym i politycznym. Ponadto po 
zakończeniu I wojny światowej  ten jednorodny kulturowo region podzielony został 
pomiędzy dwa państwa: Polskę i ówczesną Czechosłowację. Spowodowało to rozbicie 
dotychczasowej jedności tych terenów zarówno w kościele katolickim jak i ewangelickim. 
Społeczeństwa sztucznie wtłoczone w nowy podział polityczny zmuszone były od nowa 
budować swą tożsamość [4]. 

Dlatego szczegółowe analizy uwzględniać będą poza aspektami: ideowymi, 
kompozycyjnymi i stylistycznymi, również szereg innych, wynikających ze specyfiki 
Śląska Cieszyńskiego - jego historycznie uwarunkowanej wielokulturowości, 
wielonarodowości i wieloreligijności. II Wojna Światowa spowodowała znaczne 
zmiany na badanym obszarze, zarówno w życiu politycznym, społecznym jak i w życiu 
kościołów i klasztorów. Większość z istniejących wcześniej obiektów ucierpiała w skutek 
działań wojennych lub była zaadaptowana przez okupantów na potrzebne im funkcje. 
Zakonnicy i siostry zakonne zmuszone zostały do opuszczenia zabudowań klasztornych 
lub współpracy z okupantami. Po wojnie organizacja kościelna wracała do normy powoli. 
Duzy wpływ na sytuacje kościoła zarówno w Polsce jak i ówczesnej Czechosłowacji 
miała sytuacja polityczna w tych krajach. Totalitarny system władzy komunistycznej 
opowiadał się zdecydowanie za laicyzacją społeczeństwa. Mimo wszystko po 1939 
roku, a zwłaszcza po 1990 roku na terenie Śląska Cieszyńskiego powstało wiele nowych 
kościołów parafialnych, klasztorów i domów zakonnych. Rozwijały się one jednak 
głównie po Polskiej stronie regionu. Dla kościoła czeskiego po II wojnie światowej 
zaczął się bowiem okres ponad czterdziestoletniej degradacji. Obiekty sakralne ulegały 
desakralizacji, brakowało duchownych, zwłaszcza biskupów, kościół nie miał energii ani 
środków do reaktywowania upadłych parafii i klasztorów. Sytuacja na tym obszarze 
zaczęła się zmieniać dopiero w latach 90. XX wieku, gdy erygowano Diecezję Ostrawsko 
– Opawską [5].

Historycznie mieszkańcy Księstwa Cieszyńskiego, którego granice prawie całkowicie 
pokrywają się z dzisiejszym obszarem nazywanym Euroregionem Śląsk Cieszyński, 
już od czasów Kazimierza II byli w znamienitej większości katolikami. Mimo tego, że 
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region graniczy z Morawami, gdzie w XV wieku pojawiły się reformy husyckie, gdzie 
bardzo mocno działali Bracia Czescy i Bracia Morawscy oraz gdzie docierały informacje  
o wojnach religijnych toczących się w Czechach, to jednak społeczeństwo wiernie trwało 
przy kościele katolickim.  Przyczyniło się do tego niewątpliwie to, że kościół, zarówno 
katolicki jak i luterański, zapisał się w tym regionie jako krzewiciel oświaty. Do połowy XIX 
wieku szkolnictwo miało tutaj bowiem wyłącznie wyznaniowy charakter i organizowane 
było przez władze kościelne. Społeczne oddziaływanie klasztorów i kościołów było wiec 
bardzo silne. Przez długie wieki klasztory i parafie były ważnymi ośrodkami nie tylko 
duchowego skupienia, ale także krzewicielami oświaty i instytucjami opieki zdrowotnej 
i socjalnej. Ponadto były także silnymi ośrodkami krzewiącymi lokalny patriotyzm, 
nierzadko biorącymi czynny udział w obronie przed najazdami i skupiającymi lokalna 
ludność wokół idei społecznych. Zawieruch wojenna sprawiła, ze bardzo wiele cennych 
zbiorów bibliotek klasztornych i parafialnych obszaru Śląska Cieszyńskiego uległo 
zniszczeniu [6]. 

4. Cel badań

Celem badań jest rozpoznanie i opisanie obiektów monastycznych na wybranym 
obszarze. Pozwoli to na stworzenie kompleksowego monograficznego opracowania 
poprzedzonego posegregowanym chronologicznie i typologicznie katalogiem 
obiektów. Monografia ta traktować będzie nie tylko o warsztacie jakim operowali 
ówcześni architekci i budowniczowie kształtujący formę czy funkcję, ale także o treści 
jaką ona ze sobą niosła. Badanie ma na celu przeanalizowanie najnowszej sakralnej 
i monastycznej architektury Śląska Cieszyńskiego oraz ukazanie przeobrażenia jakie 
przeszła oraz nowej lecz opartej na tradycji roli jaką pełni. Przeprowadzane analizy 
będą miały także na celu wykazanie podobieństw i różnic (ilościowych, stylistycznych 
i ideowych) pomiędzy obiektami wznoszonymi po polskiej i czeskiej stronie regionu  
w zgoła innych obecnie warunkach społeczno-politycznych [7]. 

Większość z obiektów oprócz funkcji sakralnej posiada także pomieszczenia o innym 
przeznaczeniu. Część obiektów użytkowanych obecnie przez zgromadzenia zakonne 
oraz kongregacje nie wznoszona była jako obiekty monastyczne, lecz została na nie 
zaadoptowana. Kryterium wyboru jest jednak rok budowy obiektu w którym obecnie 
znajduje się siedziba zgromadzenia. Grupa 50 rozpoznanych  obiektów  zostanie ze 
sobą zestawiona w formie tabelarycznego opracowania z podziałem na sakralne  
i monastyczne. Fragment opracowania zestawienia obiektów wraz z uwzględnieniem 
funkcji towarzyszących przestawia tabela 1. 
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Tabela 1. Zestawienie przykładowych, wybranych obiektów rozpoznanych podczas badań wstępnych.  

Zamieszczony powyżej fragment tabelarycznego zestawienia obiektów pozwala 
zorientować się z jaką olbrzymią różnorodnością stylistyczną i funkcjonalną założeń 
mamy do czynienia na wybranym obszarze badawczym. Przyjmując historyczne 
ujęcie zagadnienia na obszarze Śląska Cieszyńskego możemy odnaleźć siedziby 
bardzo wielu męskich jak i żeńskich zgromadzeń zakonnych. Wraz z upływem czasu, 
przemianami zachodzącymi w kościele oraz w lokalnym społeczeństwie zaobserwować 
możemy zmniejszanie się liczby dużych założeń zakonnych opartych o rzut claustrum 
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z wirydarzem [8]. Od początku XIX wieku zaczynają się pojawiać tzw. kongregacje 
zakonne. Architektury ich siedzib nie określały już reguły zakonne.  Kształt i forma ich 
zabudowań, będących zazwyczaj niewielkimi domami filiacyjnymi zależały głównie od 
konkretnych potrzeb i możliwości budowlanych lub adaptacyjnych w danej lokalizacji. 
Znaczna część budynków wykorzystywanych przez kongregacje połączona była  
z różnymi typami szkół. Zewnętrzny wygląd i dyspozycja wnętrza podporządkowana była 
bardzo często tej właśnie funkcji. Klauzura sióstr (jeżeli kongregacja zakładała klauzurę) 
przenoszona była w ów czas na ostanie, najwyższe piętro, podczas gdy na parterze 
organizowany był żłobek, ochronka dla dzieci lub przedszkole. Pozostałe przestrzenie 
służące nauce, w tym również praktycznej nauce zawodu, lokowane były również 
na parterze lub na pierwszym piętrze. Ponadto niezbędnym elementem programu 
funkcjonalnego była kaplica. Wraz ze zbliżaniem się do czasów nam współczesnych 
obserwujemy jednak nie tylko odejście od tradycyjnego claustrum, ale od tradycyjnej 
formy klasztoru w ogóle. Ich siedziby mieszczą się bowiem obecnie w wielu budynkach 
służących uprzednio innym celom, które poszczególne zgromadzenia otrzymały  
w formie nadania lub zadośćuczynienia za inne zabrane dobra. Dlatego też wtłaczano do 
nich rożne funkcje dodatkowe. Graficzne przedstawienie ilości poszczególnych funkcji  
w klasztorze pozwala łatwo zorientować się jak wiele powierzchni w obiektach sakral-
nych i monastycznych z samym monastycyzmem sensu stricto nie miało i nie ma wiele 
wspólnego. Graficzna forma oznaczenia funkcji (kolor niebieski – funkcja sakralna, kolor 
żółty - funkcja użytkowa, kolor czerwony – funkcja medyczna, kolor szary – inna funkcja 
niesakralna)  pozwala na wyselekcjonowanie z nich przykładów reprezentatywnych 
realizujących najpełniej założenia sakralnej i monastycznej architektury powstającej na 
Śląsku Cieszyńskim w okresie 1939-2021. [9]

Dla każdego z obiektów założono przeprowadzenie szczegółowych analiz z wyeks-
ponowaniem następujących aspektów:
•   lokalizacyjnego (powiązania z istniejącą tkanką miejską lub ich 

brak, lub też miastotwórcza rola założeń zakonnych)
•   funkcjonalnego (ilości i rodzaju funkcji świeckich towarzyszących 

obiektowi sakralnemu lub monastycznemu)
•   społecznego oddziaływania (roli jaką odgrywa dla lokalnej społeczności)
•   kompozycji planu 
•   formy  (czy wpisana w kontekst miejsca)
•   konstrukcji (czy spotykamy nowe metody wznoszenia obiektów 

sakralnych i klasztornych jak wykorzystanie stali, żelbetu itd.)
•   charakterystyki stanu aktualnego, opisu przekształceń i 

przebudów obiektu, jego aktualnego wykorzystywania 

Jednak nawet wstępne rozpoznanie przykładów z wybranego obszaru pozwala na 
stwierdzenie, że architektura sakralna Śląska Cieszyńskiego powstająca w latach 1939  
– 2014 posiada wiele cech nowatorskich, wyróżniających ją na tle obiektów analogicznych 
powstających w innym regionie Polski czy Europy.  Pozwala to na wskazanie jej ważnego 
miejsca w historii rozwoju architektury na tle przemian społecznych, politycznych  
i ideowych zachodzących w Europie w XX oraz na początku XXI wieku [10,11].
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5. Koncepcja i metodyka badań

W latach 2013-21 wykonane zostały badania wstępne, dzięki którym zebrany został 
materiał do badań szczegółowych. Stworzony został zbiór 16 obiektów sakralnych - 
kościołów i kaplic - wybudowanych w latach 1939-2021 w granicach obszaru badawczego 
oraz 34 obiektów monastycznych o różnej funkcji i przeznaczeniu. Znajdują się one  
w znamienitej większości po Polskiej stronie Euroregionu, co niewątpliwie związane jest 
z ogromną laicyzacją społeczeństwa czeskiego. 
Zgromadzony do tej pory materiał badawczy jest bazą do prowadzenia dalszych badań 
według następującego schematu: 
1. Uzupełnienie badań wstępnych. 
Przeanalizowanie stanu zachowanej dokumentacji oraz jej dostępności. Zakłada 
się wykonanie ogólnej kwerendy archiwalnej. Przewiduje się wykorzystanie takich 
metod jak: wyszukiwanie, identyfikowanie, selekcjonowanie materiałów źródłowych. 
Przeprowadzenie korespondencji z kancelariami parafiami oraz archiwami, w celu 
skompletowania danych i informacji do szczegółowych analiz.
2. Badania archiwalne. 
Zakłada się wykonanie kwerendy archiwalnej dla wszystkich obiektów. Podczas badań 
archiwalnych planuje się wykorzystanie metod stosowanych w badaniach historycznych, 
takich jak: wyszukiwanie, identyfikowanie, selekcjonowanie i grupowanie informacji 
źródłowych. Zakłada się korzystanie z zasobów archiwów parafialnych, archiwów 
miejskich, zasobów Książnicy cieszyńskiej, Archiwum Miasta Cieszyna, Archiwów 
Miasta Skoczowa i Bielska, městské archivy Ostrava oraz archiwów poszczególnych 
zgromadzeń zakonnych. Zakłada się także wykorzystanie autorskich oraz prywatnych 
dokumentacji archiwalnych. 
Przewiduje się wykorzystanie archiwalnych zasobów cyfrowych oraz dokumentacji 
drukowanej wymagającej wizyty w archiwum.
3. Badania in situ.
Zgromadzony materiał badawczy poddany zostanie segregacji i wstępnej obróbce 
graficznej. Następnie dla każdego z obiektów przeprowadzone ostaną badania in situ. 
Przewiduje się wizytę we wszystkich obiektach, i terenową weryfikację zgromadzonej 
dokumentacji. Wykonana zostanie także dokumentacja fotograficzna poszczególnych 
obiektów oraz wyposażenia ich wnętrz. 
4. Usystematyzowanie zgromadzonych informacji. 
Wszystkie zebrane informacje zostaną usystematyzowane w formie ujednoliconych 
graficznie i uporządkowanych chronologicznie kart katalogowych, zawierających 
także informacje o tle historycznym, odpowiadającym czasowi powstania kościołów  
i klasztorów.
5. Studium przypadku wybranych obiektów i jego analizy.
Dla wybranych do drugiej części przykładów reprezentatywnych wyłonionych 
zarówno z grupy obiektów sakralnych jak i monastycznych przeprowadzone zostaną 
szczegółowe studia przypadków oraz analizy urbanistyczne, stylistyczne, funkcjonalne. 
Jeżeli zaistnieje taka potrzeba zakłada się także wykonanie inwentaryzacji obiektów 
dla których dokumentacja nie zachowała się lub w obiekcie zaszły istotne zmiany  
w stosunku do zachowanej dokumentacji archiwalnej. 
6. Opracowanie wyników badań w formie tekstowej i ilustracyjnej. Wyniki badań planuje 
się opublikować w formie monografii.
Prowadzone badania będą miały charakter badań podstawowych, teoretycznych. 
Zmierzać będą do kompleksowego, wieloaspektowego opisania nierozpoznanego 
dotąd szerzej zagadnienia architektury sakralnej i monastycznej powstałej na Śląsku 
Cieszyńskim w latach 1939-2021. 
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Badania zostaną podzielone na dwie części: 
1. ogólne analizy obiektów zakwalifikowanych do grupy badawczej z ich podstawowym 
podziałem na architekturę sakralną i monastyczną. Podczas badań wstępnych 
wyodrębnione zostaną także grupy funkcji uzupełniających architekturę sakralną  
i klasztorną. 
2. szczegółowe badania wybranych przypadków reprezentatywnych. Przykłady repre-
zentatywne wybrane zostaną dla każdej z wyżej wymienionych grup. Jako kryteria 
wyboru przyjęte zostaną: 
• autentyczność obiektu rozumiana jako najmniejsza liczba przebudów, 
• różnorodność funkcji mieszczącej się w obiekcie
• możliwie duże społeczne oddziaływanie
• uwarunkowania lokalizacyjne, dobrane tak, bu wśród 

reprezentatywnej grupy znalazły się obiekty zarówno ulokowane 
w terenie o wysokiej jak i niskiej intensywności zabudowy.

W pierwszej części badań zakłada się wykorzystanie metod stosowanych w badaniach 
historycznych, takich jak: 
• wyszukiwanie, 
• dentyfikowanie, 
• selekcjonowanie 
• grupowanie informacji źródłowych. 

Drugą częścią badań objęta zostanie wyselekcjonowanych przykładów repre-
zentatywnych. Jej celem jest sprecyzowanie charakterystycznych sakralnej i klasztor-
nej architektury Śląska Cieszyńskiego z lat 1939-2021. Dla wybranych przykładów 
przeprowadzone zostaną studia przypadków. ). Dla wszystkich obiektów drugiej 
części badań wykonane zostaną badania in situ, podczas których zrealizowana 
zostanie dokumentacja fotograficzna oraz przeprowadzona zostanie weryfikacja 
dokumentacji archiwalnej, a w razie potrzeby inwentaryzacja lub jeżeli będzie to 
możliwe skanowanie laserowe obiektu i korekta planów archiwalnych. Rozpoznane 
zostanie także tło historyczne i kontekst lokalizacyjny. Planuje się połączyć dwa 
modele badań w postaci modelu historyczno-terenowego. Taki sposób prowadzenia 
analiz obiektów zabytkowych, zgodnie z zaleceniami twórcy i propagatora tej metody 
- socjologa Kazimierza Dobrowolskiego - pozwala spojrzeć na obiekt szerzej. Badania 
historyczno-terenowe będą w przypadku modernistycznej architektury sakralnej 
Śląska metodą najodpowiedniejszą, łączącą podejście historii i socjologii z możliwością 
ich komparatywnych uzupełnień. Zgodnie z przyjętą metodą wyodrębnione będą takie 
zagadnienia jak: podłoże geograficzne, socjologiczne oraz kulturowe. W badaniach 
odnoszących się do poszczególnych obiektów rozwinięte będą następujące aspekty:
• uwarunkowania lokalizacyjne
• uwarunkowania społeczno-kulturowe towarzyszące realizacji 
• oryginalność i geneza cech stylistyczno-formalnych obiektu architektonicznego 
• analogie rozwiązań formalno-stylistycznych 

6. Wnioski

Autorka uważa, iż konieczne w dalszym etapie jest przeprowadzenie badań, które 
zmierzać będą do kompleksowego, wieloaspektowego opisania nierozpoznanego dotąd 
szerzej zagadnienia współczesnej architektury monastycznej na obszarze dzisiejszego 
Euroregionu Śląsk Cieszyński. Przyjęta powinna zostać dwustopniowa metoda badań 
z wykorzystaniem metody historyczno - terenowej, opracowanej przez Kazimierza 
Dobrowolskiego [12]. Umożliwi to analizy o charakterze komparatywnym oraz połączenie 
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podejścia architektonicznego i socjologicznego. Wyniki wieloaspektowych analiz będą 
podstawą do sprecyzowania wniosków będących wynikiem wieloaspektowej analizy 
obiektów sakralnych i monastycznych wznoszonych w latach 1939 – 2021 na terenie 
Śląska Cieszyńskiego. Wyniki analiz pozwolą także na skonfrontowanie architektury 
polsko – czeskiego pogranicza z innymi regionami naszego kraju oraz na precyzyjne 
określenie jej bez wątpienia niepośledniej roli w rozwoju architektury sakralnej  
i monastycznej w Polsce.
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MoNASTIC ARChITECTURE IN TESChEN SIlESIA AFTER 
1939 – INTRoDUCTIoN To ThE STUDY oF CoNTEMPo-
RARY ARChITECTURE oF MoNASTERIES IN TASChEN SI-
lESIA

ABSTRACT

The issues of the newest (created after 1939), sacred and monastic architecture of 
Teschen Silesia have not been analyzed so far. It is therefore a completely unrecognized 
issue. Although many studies on the sacred architecture of Teschen and Czech Teschen, 
as well as monographic studies on individual objects, have been written, they all end 
in 1939, excluding later objects. There are also many popular scientific studies on the 
cultural, ethnographic and natural values of the region. However, issues concerning 
sacred architecture (both Catholic and Protestant) and the architecture of monasteries 
were taken up extremely rarely, and if they did, they most often ended in 1939. The 
research carried out after the Second World War focused on the Middle Ages, of which 
few objects have remained, and if they have survived, they were usually not in their 
original form, but thoroughly rebuilt. In historical research, it is as if the later objects, 
especially the newest ones, were forgotten. Therefore, 50 objects related to the broadly 
understood monasticism (with different functions and purpose), built in this area after 
1939, constitute interesting research material.

KEYWORDS

Religious architecture, monastery, monastic architecture, contemporary architecture, 
Teschen Silesia

Artykuł udostępniony na licencjach Creative Commons/ Article distribu-
ted under the terms of Creative Commons licenses: Attribution-NonCom-
mercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License available:  
www.creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/



23

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552      2022, nr 14

AGATA WYCIŚLOK 
Politechnika Śląska, Wydział Architektury, ul. Akademicka 7, 44-100 Gliwice; e-mail:  
agata.wycislok@polsl.pl

PIOTR WYCIŚLOK
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Wydział Architektury, Budownictwa i sztuk 
Stosowanych, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice; e-mail: piotr.wycislok@wst.com.pl

W KIERUNKU BUDYNKU PRzYJAzNEGo ŚRoDoWISKU 
– PRoPozYCJE zMNIEJSzENIA ŚlADU WęGloWEGo  
W BUDYNKACh WYSoKoŚCIoWYCh

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono propozycję zastosowania całościowego podejścia do projektowania, 
budowy, eksploatacji i likwidacji budynków wysokościowych, zmierzającą do minimalizacji ich 
oddziaływania na środowisko. Koncepcję oparto o ideę domu samowystarczalnego w każdym 
aspekcie jego działania, wzmocnioną starannym doborem materiałów konstrukcyjnych, jak np. 
spoiwa geopolimerowe. Budynek samowystarczalny w myśl tej koncepcji produkuje wodę, energię, 
oczyszcza ścieki i przetwarza odpady, dzięki takim technologiom jak komin solarny czy odwrócona 
osmoza. Jednocześnie budynek dopasowuje się do bieżących potrzeb poprzez łatwą możliwość 
zmiany nie tylko swojej funkcjonalności, ale także i zmiany powierzchni użytkowej czy podziału jego 
struktury, co wydłuża niepomiernie okres jego pełnej użyteczności. Ważną rolę w powstaniu takiego 
budynku pełnią materiały z recyklingu. 

SŁOWA KLUCZOWE

ślad węglowy, recykling, budynek samowystarczalny

1. Wstęp

Gwałtowny rozwój cywilizacyjny mający swoje początki już pod koniec XVIII wieku 
przyniósł nie tylko korzyści naukowe czy ekonomiczne, ale spowodował także 
szereg niebezpiecznych zjawisk, z których konsekwencjami musimy się obecnie 
zmierzyć. Konieczność podjęcia działań w sprawie globalnego ocieplenia na szczeblu 
międzynarodowym została zauważona już 1992r. podczas Konferencji Narodów 
Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju. Wtedy też ukształtowała się Ramowa 
konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która wprawdzie 
sama nie zawierała szczegółowych wytycznych i nakazów dotyczących emisji gazów 
cieplarnianych, ale stanowiła wytyczną dla powstałego kilka lat później protokołu z Kioto. 
W nim zostały uwzględnione szczegółowe limity emisji dla krajów, które zdecydowały 
się na jego ratyfikację. 10 lat po wejściu w życie tego protokołu po raz pierwszy udało się 
osiągnąć światowy kompromis w kwestiach związanych z ograniczeniem zmian klimatu. 
Zgodnie z Porozumieniem Paryskim przyjętym w 2015 roku podczas 21.Konferencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmiany klimatu, ustalono światowy kompromis  
w kwestii ograniczenia zmian klimatu [1]. Głównym celem porozumienia jest ograniczenie 
średniego wzrostu temperatury na Ziemi do poziomu poniżej 2oC oraz podejmowanie 
wysiłku w celu dalszego ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5oC.

s. 23-36
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Jednym z czynników zanieczyszczenia środowiska jest industrializacja obecna także  
w sektorze budownictwa. Liczne problemy, z którymi borykamy się w ostatnich latach 
są konsekwencją wyczerpywania się zasobów naturalnych, zubożenia biosfery, czy 
zachwiania równowagi ekologicznej, spowodowanej przez szybki, niezrównoważony 
rozwój[2]. Wydaje się, że dalszy rozwój cywilizacyjny, który zapewni dobrobyt także 
kolejnym pokoleniom, nie jest już możliwy bez zachowania zasad zrównoważonego 
rozwoju [3],[4]. Jak dzisiaj już widać nie tylko ograniczanie bezpośredniego zużycia 
energii, ale także ponowne wykorzystanie materiałów to, jak się obecnie wydaje, 
główne metody do niego prowadzące. 

Jak powiedziano już wyżej jednym z najważniejszych obszarów, w których podjęcie 
działań jest niezbędne, jest budownictwo i architektura. Gdyż to ta działalność człowieka 
jest odpowiedzialna za znaczną emisję gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek 
węgla i to niezależnie od faktu dramatycznego spadku bezpośredniego wytwarzania 
dwutlenku węgla w budynkach w ciągu ostatnich 50 lat [5]. Zgodnie z danymi dostępnymi 
w Globalnym Raporcie, dotyczącym budynków i konstrukcji [6], budownictwo to sektor, 
który jest odpowiedzialny za konsumpcję 35% światowej energii. Jest to także sektor 
stojący na czele światowej emisji gazów cieplarnianych, będąc odpowiedzialnym za 38% 
globalnej emisji, co w 2020 roku stanowiło niemalże 20 mld ton CO2eq. Ciągle jeszcze 
28 punktów procentowych tej emisji to operacyjny ślad węglowy, który jest wynikiem 
zapotrzebowania budynków na energię, czy to produkowaną na miejscu, czy też 
pochodzącą z sieci. Jest on związany z fazą operacyjną budynku i generuje emisję przez 
cały okres funkcjonowania obiektu. Pozostałe 10 punktów procentowych to wbudowany 
ślad węglowy, czyli emisja wynikająca z produkcji materiałów budowlanych i samego 
procesu budowy.  

Dlatego też branża budowlana musi się zmieniać, aby dostosować się do potrzeb 
nowych czasów. Ponieważ ponad połowa światowej populacji mieszka w miastach, 
a więc w budynkach produkowanych przemysłowo, jednym z istotnych sposobów 
zmniejszenia wpływu tej branży na środowisko będzie odzyskiwanie i recykling 
materiałów budowlanych. Wymaga to jednak zmiany świadomości społecznej tak, by  
w podejmowanych przez siebie działaniach ludzie uwzględniali ich wpływ na środowisko 
[7]. Stąd wiele różnorakich inicjatyw i działań jakie podejmuje się w praktycznie 
wszystkich obszarach ludzkiej aktywności, a zmierzających do poprawy efektywności 
ekologicznej ludzkiej wytwórczości. Celem niniejszych badań jest zaprezentowanie 
koncepcji budynku wysokościowego, która ukazuje możliwości zmniejszenia 
negatywnego oddziaływania budynków tego typu na środowisko. Artykuł pokazuje, że 
dzięki zastosowanym rozwiązaniom architektonicznym i technologicznym możliwe jest 
takie zaprojektowanie budynku, aby zredukować generowany przez niego ślad węglowy 
i sprawić, że stałby się on przyjazny dla otoczenia. 

2. Samowystarczalność budynku

Współczesne budynki, mimo daleko idących zmian, w związku z rozwijającymi się stale 
nowymi technologiami, opartymi na konsumpcji energii (automatyka, informatyka)  
i poszukiwaniem przez człowieka nowych form aktywności (rozrywka, praca), dalekie są 
od jedynej obecnie realizowanej formy możliwie obojętnego dla środowiska budynku, 
tj. budynku pasywnego [7]. Co więcej, choć idea budynku pasywnego jest w sposób 
oczywisty godna pochwały, tym nie mniej nie jest ona ani kompletna, ani dostateczna. 
Zwłaszcza jeżeli mówimy o budynku o charakterze publicznym, czy użytkowym. 
Zapotrzebowanie na energię takiego budynku oczywiście można znacząco zmniejszyć, 
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dzięki wykorzystaniu technik projektu pasywnego, nie da się jednak tą drogą zaspokoić 
ani pełnych potrzeb energetycznych, ani zapotrzebowania na inne media, jak chociażby 
wodę. By budynek mógł być uznany za nieobciążający środowiska w trakcie eksploatacji, 
musi spełniać szereg warunków. Tak więc dom prawdziwie nieobciążający środowiska 
powinien być samowystarczalny w zakresie:
• gospodarki energetycznej,
• gospodarki wodnościekowej,
• gospodarki odpadkami,
• gospodarki gazami nieobojętnymi dla środowiska.

Budynkiem samowystarczalnym jest oczywiście budynek autonomiczny, jednakże 
w niniejszej pracy nie chodzi o pełną autonomię, a o możliwie daleko idącą 
samowystarczalność. Jako samowystarczalność rozumie się tutaj zdolność budynku do 
funkcjonowania bez negatywnego wpływu na zewnętrzne środowisko.

3. Przewaga budynków wysokościowych w możliwościach redukcji CO2

W większości miast jest stosunkowo niewiele budynków wysokościowych, które jednak 
są odpowiedzialne za około 50% emisji z sektora budowlanego w całym mieście, 
natomiast dużo większa jest liczba małych obiektów odpowiedzialnych za pozostałe 
50% emisji [9]. Podążając za przedstawioną statystyką łatwo można zauważyć, że 
stosowanie rozwiązań ekologicznych w jednym dużym obiekcie będzie mieć większy 
wpływ na środowisko, niż zastosowanie tych samych metod np. w jednym domu 
jednorodzinnym. Idea zaprojektowania budynku wysokościowego, podążającego 
za zasadami zrównoważonego rozwoju i dążącego do redukcji emisyjności nie jest 
zupełnie nowa. W 2019 roku studio architektoniczne Tredje Natur przedstawiło 
koncepcję wieżowca CPH Common House, do budowy którego zaproponowano 
wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu. W celu zminimalizowania emisji 
CO2 i ograniczenia wykorzystywania nowych zasobów zastosowano lokalne materiały 
budowlane z odzysku. Autorzy koncepcji przewidują, że wykorzystane zostałoby 17577 
ton odpadów, co przełożyłoby się na zaoszczędzenie 1174 ton CO2 już w trakcie samej 
fazy budowy [10].

Zastosowanie materiałów z odzysku, bądź powtórne wykorzystanie raz użytych 
materiałów jest niestety bardzo łatwe jedynie na etapie koncepcyjnym. Faktyczne 
zastosowanie ich w obiekcie bywa skomplikowane, ze względu na szereg przepisów 
jakie muszą spełnić wprowadzane do obrotu produkty budowlane. Przepisy te różnią się  
w zależności od kraju, choć na terenie Unii Europejskiej regulacje te zostały ujedno- 
licone i poszczególne przepisy krajowe musiały zostać dostosowane do unijnych 
dyrektyw [11][12]. Możemy wyróżnić trzy główne źródła materiałów z drugiego obiegu.  
Po pierwsze będą to materiały z recyklingu, czyli produkty raz użyte zostały prze-
tworzone i użyte ponownie, ale jako zupełnie nowy produkt. Druga sytuacja to  
materiały rozbiórkowe, które po wymontowaniu z obiektu i odpowiednim 
przygotowaniu chcemy ponownie wykorzystać przy budowie nowego obiektu, w ten 
sam sposób w jaki użyte były pierwotnie. Trzeci przypadek zakłada wykorzystanie 
materiałów rozbiórkowych w sposób nietypowy, różny od początkowego przeznaczenia. 
W przypadku materiałów recyklingowych, jak i materiałów użytych w inny sposób  
niż zakładał producent, mamy do czynienia z sytuacją, w której ze zużytych materiałów 
powstaje zupełnie nowy produkt, a więc musi on zostać ponownie wprowadzony 
do obiegu, a co za tym idzie musi uzyskać wszelkie niezbędne certyfikaty i aprobaty 
techniczne. W przypadku powtórnego wykorzystania raz użytych materiałów sytuacja 
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jest, niestety, dosyć podobna, dodatkowo przepisy w tym zakresie często nie są jasne. 
Dlatego też każdorazowo należałoby sprawdzić, czy dany produkt w dalszym ciągu 
spełnia normy odpowiednie dla jego zastosowania w konkretnym miejscu obiektu. Jest to 
związane z wykonaniem szeregu badań laboratoryjnych celem sprawdzenia właściwości 
użytkowych danego produktu. Są to jednak działania drogie i czasochłonne. Z tego też 
powodu zastosowanie materiałów z odzysku w przypadku pojedynczego niewielkiego 
obiektu wydaje się być nieopłacalne, gdyż koszt takich badań niejednokrotnie 
stanowiłby istotną część kosztów całej inwestycji. Sytuacja może być jednak znacznie 
korzystniejsza w przypadku omawianych budynków wysokościowych. 

Choć koszty stosowania różnego rodzaju rozwiązań ekologicznych niejednokrotnie 
są wyższe niż w przypadku standardowych rozwiązań, to w przypadku tak dużego 
obiektu, koszt badań potrzebnych do zastosowania materiałów z odzysku wydaje 
się stanowić niewielki procent całości. Dodatkowo im więcej będzie podejmowanych 
prób wykorzystania nietypowych rozwiązań materiałowych tym większa szansa, że  
w przyszłości możliwe będzie uproszczenie procedur z tym związanych, a tym samym  
zmniejszenia kosztów do poziomu akceptowanego przy budowie małych budynków. 
W przypadku omawianego projektu takie działania mają także wymiar edukacyjny  
i badawczy. Nie tylko będzie on propagować ideę odzysku materiałów, ale także zapewni 
zaplecze badawcze, w ramach którego będą mogły być wykonywane testy materiałowe 
i poszukiwania nowych rozwiązań materiałowych. Cały obiekt wraz ze swoim centrum 
edukacyjnym stanie się dowodem na to, że możliwe jest budowanie przy zachowaniu 
ograniczonego wpływu procesu budowlanego na środowisko.

4. Rozwiązania projektowe redukujące emisję CO2 w proponowanym budynku

Jako, że jedną z podstawowych funkcji obiektu jest zapewnienie wody pitnej, 
przy jednoczesnym minimalnym wpływie na środowisko budynek musi zostać 
zlokalizowany na odpowiedniej szerokości geograficznej, gwarantującej odpowiednią 
ekspozycję słoneczną. Tu zaproponowano lokalizację w Kuwejcie, który cechuje się 
odpowiednimi do tego celu warunkami atmosferycznymi [13], jednocześnie wskazane 
położenie charakteryzuje się poważnym brakiem słodkiej wody, co dla proponowanych 
rozwiązań jest istotnym wskaźnikiem. Duże budynki są złożonymi układami mającymi 
zapewnić pełną obsługę małej społeczności, wymagają więc skomplikowanych 
rozwiązań, a projekt obejmuje szeroki zakres funkcji i procesów technologicznych 
(Rys.1). Dla prezentowanego budynku forma w znacznej mierze została podyktowana 
najtrudniejszym wyzwaniem, jakim jest zapewnienie samowystarczalności wodno-
ściekowej. Swoim kształtem przypomina chłodnię kominową i podobną też funkcję 
pełni komin, znajdujący się w środku budynku. Stanowi on trzon konstrukcyjny  
i technologiczny całego projektu, będąc istotnym elementem systemu odsalania 
i rozprowadzania wody, jak również istotnym elementem systemu generowania 
energii. Podstawowym parametrem sprzyjającym prawidłowej gospodarce gazami 
cieplarnianymi, na etapie eksploatacji budynku, jest minimalizacja wytwarzania tych 
gazów, do czego przyczyniają się przede wszystkim zastosowane technologie.
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Rys. 1. Zasada funkcjonowania Wieży Ma’an; 
Fig. 1. Functioning of a Ma’an Tower; 
Źródło: Wyciślok P., Wyciślok A., Ma’an – the new approach on the autonomus building [13]

4.1. Samowystarczalność wodno-ściekowa i energetyczna

Zapewnienie samowystarczalności wodnej oparte jest o system bezenergetycznego 
odsalania wody morskiej. Podstawowym elementem systemu wytwarzania wody 
słodkiej jest 260-metrowy komin, działający jako wieża chłodnicza, w której ze względu 
na różnice temperatury i ciśnienia, gorące i wilgotne powietrze przepływa z dołu do góry, 
ochładzając się i prowadząc ostatecznie do kondensacji pary wodnej. Gorące, wilgotne 
powietrze jest pobierane w wyniku parowania wody ze stawów odsalania. Temperaturę 
wymaganą do tego procesu uzyskuje się za pomocą kolektora ciepła. Kolektor ten 
rozciąga się na dużym obszarze zarówno nad wodą, jak i gruntem, wykorzystuje efekt 
cieplarniany. Podział kolektora na część mokrą i suchą pozwala mu działać zarówno 
w dzień, jak i w nocy, dzięki ciepłu zakumulowanemu w gruncie. Woda zgromadzona 
w skraplaczach, których efektywność podnosi wykorzystanie chłodnego powietrza  
z układu wentylacji budynku, przepływa następnie, w części przeznaczonej do spożycia, 
przez filtry odwróconej osmozy. Filtry te wymagają dostarczenia wody pod ciśnieniem, 
które zostanie wytworzone dzięki różnicy poziomów pomiędzy stacją skraplania i stacją 
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filtrów osmotycznych. Ciąg mas powietrza poprzez komin będzie wykorzystany również 
do generacji energii elektrycznej. Tak jak to ma miejsce w testowych instalacjach komina 
solarnego w hiszpańskiej miejscowości Manzanares [14], gdzie badano działanie 
elektrowni wiatrowej o stałym przepływie powietrza wywołanym różnicą temperatur 
[15], w której turbiny wytwarzają energię elektryczną w wyniku przepływu gorącego 
powietrza. Podobnie jak w procesie parowania, sucha część kolektora słonecznego 
pozwala działać takiemu układowi przez całą dobę. Prezentowane instalacje będą więc 
służyć zarówno pozyskaniu słodkiej czystej wody, jak i wytwarzaniu energii. Podczas 
gdy tradycyjne metody odsalania powodują ogromne ślady węglowe, tu mamy do 
czynienia z odwróceniem tej sytuacji.

Sektor budowlany odpowiada dziś bezpośrednio i pośrednio za globalne końcowe 
zużycie energii na poziomie 30% całkowitej energii końcowej zużywanej na całym 
świecie, a zużycie energii elektrycznej w budynkach stanowi prawie 55% światowego 
poboru prądu (zużycia energii elektrycznej) [16]. Mając to na uwadze, w proponowanym 
obiekcie wykorzystanie komina nie ogranicza się do transportu pary wodnej. Układ 
ten jest również elementem elektrowni wiatrowej, o stałym przepływie powietrza, 
wywołanym różnicą temperatur [17], w której turbiny wytwarzają energię elektryczną 
w wyniku przepływu gorącego powietrza. Podobnie jak w procesie parowania, sucha 
część kolektora słonecznego pozwala działać takiemu układowi  przez całą dobę.

4.2. Dobór materiałów

Wydawać by się mogło, że budynek niewiele może pomóc w ograniczeniu emisji gazów 
cieplarnianych, bo głównie o te gazy tutaj chodzi, choć oczywiście nie wyczerpuje to 
tematu, zwłaszcza jeżeli chodzi o emisje gazów promieniotwórczych [18]. Nie jest to 
prawda. Jest oczywiste, że użyte materiały budowlane mają długookresowy wpływ na 
poziom zanieczyszczenia gazami cieplarnianymi. Jeżeli wziąć tylko pod uwagę beton 
[19] potwierdzono wieloletnią zdolność tego materiału do pochłaniania CO2 oraz NOx. 
Wprawdzie obecnie całościowy (łącznie z produkcją) bilans absorbcji i emisji nie jest 
dla betonu korzystny, to jednakże należy zauważyć, że betonowe budynki powstają 
głównie tam, gdzie następuje emisja dwutlenku węgla z innych źródeł (centra miast). 
Bilans ten lokalnie może być korzystny. Dodatkowo pojawiają się nowe technologie 
produkcji cementu, nie tak energochłonne jak obecnie stosowane [20], czy nawet 
nowe wydanie tych znanych materiałów jak np. spoiwa  geopolimerowe. Tutaj redukcja 
CO2 może osiągnąć od 70% do 90%, w porównaniu z klasyczną produkcją cementu 
[21]. Jak zauważono w kilku źródłach [22][23] wraz z dążeniem do budowania coraz 
bardziej energooszczędnych budynków, wbudowany ślad węglowy będzie stanowić 
coraz to większą składową ogólnej emisji dwutlenku węgla, w trakcie całego cyklu życia 
budynku. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku energii zawartej w materiałach 
budowlanych. Prezentowany w niniejszym artykule obiekt zawiera szereg rozwiązań 
technologicznych dążących do zapewnienia mu samowystarczalności, a co za tym 
idzie, także do energooszczędności. Dlatego też oprócz rozwiązań technologicznych, 
poruszono kwestię doboru materiałów w tego typu obiektach, co niewątpliwie ma 
znaczenie w ocenie całościowego wpływu budynków na środowisko. 
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4.2.1. Konstrukcja

W przypadku części konstrukcyjnej projektowanego obiektu nie zostały wzięte 
pod uwagę materiały recyklingowe lub materiały z odzysku, ponieważ trudno  
w tak skomplikowanym i wymagającym pod względem technicznym budynku (300m 
wysokości) wykorzystywać materiały, co do których nie mamy 100% pewności spełnienia 
wszystkich wymaganych właściwości użytkowych. Takie rozwiązania mogą jednak 
zostać z powodzeniem zastosowane w przypadku materiałów wykończeniowych. Nie 
oznacza to jednak, że materiały konstrukcyjne nie mogą zostać dobrane w taki sposób, 
aby ograniczyć ich wpływ na środowisko. Według S.Tae [24] użycie betonu o wysokiej 
wytrzymałości 40 MPa w budynkach wysokościowych mogłoby przyczynić się do 
zmniejszenia całkowitej emisji CO2 w całym cyklu życia, nawet o 16,70% w stosunku 
do mniej wytrzymałych betonów, w przypadku których elementy konstrukcyjne 
zniszczone przez karbonizację muszą zostać poddane konserwacji celem wydłużenia 
życia budynku. Dlatego też proponuje się wykonanie głównej konstrukcji budynku 
właśnie z tego typu betonu. Za bazowy materiał konstrukcji komina, będącego również 
elementem nośnym konstrukcji budynku, wybrano spoiwa geopolimerowe, które 
powinny zapewnić długookresowy korzystny bilans CO2 oraz NOx z uwagi na niewielki 
ślad węglowy powstały w okresie budowy budynku [25].

4.2.2. Materiały niekonstrukcyjne i wykończeniowe

Jednym z narzędzi jakie mogą pomóc projektantom w doborze materiałów pod kątem ich 
wpływu na środowisko jest ocena cyklu życia. LCA (ang. Life cycle assessment) to techni-
ka oceny aspektów środowiskowych, związanych z danym produktem na przestrzeni 
całego jego cyklu życia [26]. Norma EN-15978 określa poszczególne fazy cyklu życia 
budynku, gdzie fazy A1-A3 określają etapy związane bezpośrednio z produkcją danego 
materiału (cradle-to-gate), a więc odpowiadają za wbudowany ślad węglowy. Jest to 
też faza, na której temat najwięcej jest dostępnych danych. Ciekawym rozwiązaniem, 
które w przystępny sposób pozwala na szybkie rozeznanie w zakresie wpływu danego 
materiału na środowisko jest opracowana w Danii piramida materiałowa. Nie jest to 
narzędzie równoważne do analiz LCA, ale bazuje na tych samych danych i stanowi 
dobry punkt wyjściowy przy wstępnych decyzjach i przedstawianiu inwestorom 
propozycji projektowych. Pokazuje ona wpływ na środowisko szeregu wybranych, 
najczęściej używanych w Danii materiałów budowlanych w oparciu o Środowiskowe 
Deklaracje Produktu (EPD)[27]. Istnieje wiele kategorii wpływu środowiskowego,  
z których na potrzeby piramidy wybrano 5 najczęściej stosowanych w LCA związanych 
z budownictwem, w tym współczynnik globalnego ocieplenia (GWP), określany często 
mianem śladu węglowego. 

Jako, że zaprezentowany w niniejszej pracy projekt jest jedynie założeniem koncepcyjnym, 
nie przeprowadzono dokładnych analiz LCA, ale bazowano na pochodzących z nich 
danych oraz na wspomnianej piramidzie. Jedną z pierwszych rzeczy jakie można 
zauważyć w piramidzie to ujemne wartości GWP dla materiałów drewnopochodnych. 
Dzieje się tak, ponieważ rosnące drzewa pobierają CO2 z atmosfery, oddając do niej 
tlen (O2), a pobierając węgiel (C). Drewno składa się z węgla w około 50% w przeliczeniu 
na suchą masę [28]. Zatem drewno użyte w konstrukcji budynku zapewnia fizyczne 
magazynowanie węgla, który w przeciwnym razie zostałby wyemitowany z powrotem 
do atmosfery. Nawet jeżeli drzewa nie zostaną wycięte i pozyskane do wytworzenia 
różnych produktów, również z czasem oddadzą zmagazynowany węgiel w naturalnym 
procesie gnicia, czy podczas pożaru lasu. Wtedy zastępują je nowe drzewa, które 



ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552      2022, nr 14

30

dalej pochłaniają CO2. W drewnianym budynku węgiel jest magazynowany przez cały 
okres eksploatacji lub nawet dłużej, jeżeli drewno zostanie odzyskane i ponownie 
wykorzystane lub przetworzone w nowy produkt [29]. Dlatego też w przypadku 
proponowanego w niniejszym artykule obiektu oraz innych budynków wysokościowych 
należałoby zastanowić się nad wykorzystaniem drewnopochodnych materiałów np. 
izolacji cieplnej lub akustycznej z wełny drzewnej, ścian działowych z OSB lub sklejki, 
czy wreszcie drewnianych materiałów wykończeniowych jak meble, okładziny, parkiety. 
Z pewnością warto unikać nadmiaru elementów aluminiowych, które znajdują się na 
samym szczycie piramidy. Niezależnie jednak od wybranego materiału, jeżeli to tylko 
możliwe, należy rozważyć wykorzystanie materiałów z odzysku, ponieważ materiały te, 
już i tak pozostawiły po sobie ślad węglowy, a wykorzystując je jeszcze raz w miejsce 
nowych produktów nie przyczyniamy się do wyemitowania kolejnych porcji CO2.

4.3. Rozwiązania funkcjonalne a redukcja emisji CO2

Jak podaje Chau [30] na podstawie przeprowadzonych badań porównawczych 
13 wieżowców, stwierdzono, że przeciętna emisja CO2 związana z zastosowanymi 
materiałami wynosi 215,1 kg CO2/m2, z czego za największą emisję odpowiedzialne 
były ściany zewnętrzne i konstrukcja najwyższych pięter, a w następnej kolejności 
sufity podwieszane oraz materiały wykończeniowe. Razem stanowiły one ponad 3/4 
całej emisji związanej z materiałami. W oparciu o zebrane dane badacze stwierdzili, 
że najbardziej efektywną metodą ograniczenia emisji jest wykorzystywanie już 
istniejących struktur budynku, jednakże w przeważającej większości przypadków ciężko 
jest zastosować takie rozwiązanie w przypadku nowo projektowanego obiektu, gdzie 
buduje się na pustej działce lub istniejące tam zabudowania przeznacza do rozbiórki. 
Drugą w kolejności efektywną opcją jest przeznaczenie odpadów budowlanych do 
recyklingu, co mogłoby zmniejszyć całkowitą emisję o 5,9%. Ponowne wykorzystanie 
używanych materiałów nie tylko zredukowałoby CO2 o 3,2%, to dodatkowo pozwoliłoby 
na odciążenie składowisk odpadów. 

Biorąc pod uwagę powyższe badania, w proponowanym przez autorów artykułu 
budynku proponowane są adekwatne rozwiązania. Powstawanie projektowanego 
budynku proponuje się rozłożyć w czasie na etapy, tak, aby dopasować się do aktualnych 
potrzeb i możliwości. Jest to możliwe dzięki konstrukcji obiektu. Zaprojektowany został 
główny kręgosłup konstrukcyjny całego budynku, zawierający wszystkie potrzebne 
instalacje, do którego można dokładać kolejne elementy funkcjonalne (Rys. 2). 

 

Rys. 2. Schemat funkcjonalny; 
Fig. 2.Functional scheme; 
Źródło: opracowanie własne
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Na trzon budynku nakładane zostają poszczególne moduły, które dzięki doczepieniu 
do strefy instalacyjnej, mogą być swobodnie rozlokowane w obrębie kondygnacji. 
Zaprojektowano przykładowy podział na strefy w obiekcie, wyodrębniając te, które 
zdaniem autorów powinny powstać na samym początku oraz kolejne, pojawiające się 
wraz z upływem czasu. Pierwszy etap to przede wszystkim zagwarantowanie działania 
technologii odsalających, do czego potrzebny jest komin wraz z kolektorem ciepła oraz 
zaplecze technologiczno-produkcyjne. Dzięki temu zapewniony zostanie dostęp budynku 
do słodkiej wody oraz energii elektrycznej. W kolejnym etapie rozwijane będzie centrum 
badawcze, zajmujące się procesami technologicznymi wykorzystywanymi w obiekcie, 
ich udoskonalaniem oraz badaniami materiałowymi, w tym stosowaniem materiałów 
z recyklingu, czy wykonywaniem testów produktów pochodzących z odzysku. Po nim 
powstanie część edukacyjna, która będzie odpowiedzialna za propagowanie wiedzy 
o zrównoważonych rozwiązaniach w budownictwie, ich wpływie na środowisko oraz 
prezentować będzie wyniki badań centrum badawczego. Na samym końcu realizowana 
będzie część hotelowo-konferencyjna. Forma architektoniczna obiektu została dobrana 
w taki sposób, aby możliwe było jej dostosowanie do aktualnych potrzeb. Istotna była 
tutaj nie tylko możliwość etapowania budowy, ale także adaptacja już istniejących 
fragmentów do nowej roli. Skoro zachowanie istniejących struktur budynku jest 
jedną z bardziej opłacalnych metod redukcji emisji CO2, postanowiono potraktować 
w taki sposób poszczególne moduły budynku. Ze względu na zwartą formę samego 
wieżowca wykorzystano możliwość kształtowania mniej zwartych struktur,  w ramach 
poszczególnych kondygnacji. Dzięki temu możliwa jest zmiana funkcji w obrębie danego 
modułu czy kilku modułów na piętrze, bez konieczności dokonywania rozbiórek  
i budowania na nowo. Nie jest konieczne także wykonywanie nowych instalacji, gdyż 
strefa techniczna zlokalizowana w wewnętrznym pierścieniu przy konstrukcji głównego 
trzonu obiektu zapewnia dostęp do tychże instalacji (Rys. 3)

Rys. 3. Schemat funkcjonalny rzutu ; Fig. 3. Plan functional scheme ; Źródło: Wyciślok P., Wyciślok A., Ma’an – the 
new approach on the autonomus building [13]
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Nie bez znaczenia jest także wielkość modułów i ich zróżnicowanie, co przekłada się 
na wspomnianą dowolność adaptacji. Przykładowe moduły dla omówionych wyżej 
różnych stref funkcjonalnych zostały przedstawione na rysunku 4. W zależności od 
potrzeb możemy przekształcić mniejszy moduł, większy lub kilka z nich.

Rys. 4. Przykładowe moduły funkcjonalne; 
Fig. 4. Proposed functional modules; 
Źródło: opracowanie własne

5. Wnioski końcowe

Na całym świecie dostrzeżono problem wpływu budownictwa na środowisko, trwają więc 
intensywne prace zmierzające do zmniejszenia impaktu środowiskowego tej dziedziny 
gospodarki. Wpływ ten rozpoczyna się od budowy i trwa poprzez eksploatację, aż po 
czas rozbiórki. Jak wskazuje niniejsza praca wpływ ten można redukować,  podchodząc 
całościowo do zagadnienia, od etapu projektowania do etapu likwidacji budynku,  
a nawet w pewnym sensie, jeżeli uwzględnić powtórne wykorzystanie materiałów, 
można również wpływać obniżając ślad węglowy na inne, później powstałe konstrukcje. 
Takie korzystne ekologicznie efekty uzyskujemy nie tylko dzięki zastosowaniu 
odpowiednich materiałów, ale również dzięki starannemu wykorzystaniu możliwości 
jakie dają współczesne technologie, gwarantujące nie tylko nisko szkodliwą eksploatację, 
ale wręcz odciążające środowisko, czy wreszcie poprzez powtórne wykorzystanie co 
najmniej istotnej części starego budynku w nowobudowanych. By tak jednak się stało, 
musimy zmierzyć się z ideą domu samowystarczalnego tak, jak rozumie ją niniejsza 
praca, a więc budynku, którego każdy aspekt powstawania, działania i końcowej utylizacji 
nakierowany jest na ograniczenie zewnętrznego, negatywnego wpływu. Zauważyć przy 
tym należy, że może się to odbyć bez szkody dla funkcjonalności budynku, a wręcz 
przeciwnie, może się przyczynić do znaczącego wzrostu tej funkcjonalności.

Analizując niniejsze opracowanie warto zwrócić uwagę na takie proponowane 
rozwiązania jak elastyczność w powstawaniu budynku, który może rosnąć wraz  
z potrzebami, ale i maleć gdy te ulegają zmniejszeniu, zaś zmiana funkcjonalności może 
wiązać się z wymianą jednego, czy kilku modułów bez naruszania istoty konstrukcji. 
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Nie można zapominać także o istotnej roli samych materiałów, gdyż już na etapie 
projektowania możliwy jest taki ich dobór, który wpłynie pozytywnie na środowisko  
i przyczyni się do zmniejszenia wykorzystania surowców, poprzez mniejszą dystrybucję 
nowych produktów. Istotne są także zastosowane rozwiązania techniczne jak odsalanie 
wody morskiej, które choć może zostać zastosowane jedynie w wybranych lokalizacjach, 
jest kolejnym czynnikiem zmniejszającym negatywny wpływ budownictwa na 
środowisko poprzez zapewnienie dostępu do wody pitnej zwłaszcza w rejonach 
narażonych na jej brak.
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ToWARDS ECo-FRIENDlY BUIlDING - PRoPoSAlS To 
REDUCE ThE CARBoN FooTPRINT oF hIGh-RISE BUIl-
DINGS

ABSTRACT

The article presents a proposal for a holistic approach to the design, construction, 
operation and demolition of high-rise buildings, aimed at minimizing their environmental 
impact. The concept was based on the idea of a self-sufficient house in every aspect 
of its operation, enhanced by the careful selection of construction materials, such as 
geopolymer binders. According to this concept, a self-sufficient building produces water, 
energy, purifies sewage and processes waste thanks to technologies such as a solar 
chimney or reverse osmosis. At the same time, the building adapts to the current needs 
through the easy possibility of changing not only its functionality, but also the usable 
area or spatial design, which extends the period of its full usefulness immeasurably. 
Recycled materials play an important role in the construction of such a building. 
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self-sufficient building, carbon footprint, recycling
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lEKKIE ŚCIANY oSłoNoWE - ChARAKTERYSTYKA 
I ISToTA PRoJEKToWANIA zGoDNIE z oBoWIą-
zUJąCYMI WYMAGANIAMI

STRESZCZENIE 

W artykule opisano wymagania stosowane przy projektowaniu i realizacji fasad szkieletowych, 
słupowo-ryglowych, odpowiadających obowiązującym standardom. Ponadto wskazano 
podstawowe parametry dla projektowania tego typu konstrukcji. Tematyka poruszona w artykule 
podyktowana jest stałym rozwojem obecnie stosowanych systemów fasad słupowo-ryglowych, 
odnoszących się do projektowania i wykonywania szklanych elewacji. Przykładem świadczącym 
o rozwoju technologicznym tego typu konstrukcji może być opisana klasa antywłamaniowa RC4, 
wprowadzenie do oferty zabezpieczenia antykorozyjnego profili aluminiowych do klasy C5, czy 
wprowadzanie akcesoriów pozwalających montować pakiety szybowe o coraz większej powierzchni 
i ciężarze. Systemy fasadowe o odporności ogniowej EI30 oraz EI60 pozwalają na wykonanie fasad 
poligonalnych o dowolnym kącie załamania szkła na słupie fasadowym, w zakresie od 0 do +/-
90 stopni, czy rezygnację z zewnętrznych listew dociskowych i maskujących na rzecz rozwiązań 
półstrukturalnych. 

SŁOWA KLUCZOWE

konstrukcje słupowo-ryglowe, fasady szklane, lekkie ściany osłonowe

Charakterystyka projektowania lekkich ścian osłonowych

W artykule opisano wymagania stosowane przy projektowaniu i realizacji fasad 
szkieletowych, słupowo-ryglowych, odpowiadających obowiązującym standardom. 
Ponadto opisano zasady jakimi zgodnie z art. 5 pkt 1, ppkt 1 PB powinny odpowiadać 
ściany osłonowe.

Konstrukcje szkieletowe, słupowo-ryglowe, których wysokość zazwyczaj nie przekracza 
55m, znalazły zastosowanie szczególnie w budynkach użyteczności publicznej. Ich 
zadaniem jest spełnienie wymogów wszystkich funkcji, które spełniają zewnętrzne 
ściany budynku, za wyjątkiem funkcji nośnej. Ściany osłonowe zamontowane 
pionowo lub odchylone o kąt ±15° od pionu objęte są zharmonizowaną normą PN-
EN 13830+A1:2020-11 [6], która klasyfikuje i określa właściwości ścian osłonowych 
(Tab.1). Wspomniana norma nie zobowiązuje kompletatora wystawiającego Deklarację 
Właściwości Użytkowych do zadeklarowania wszystkich z podanych właściwości,  
a jedynie do zapewnienia tych cech, które mają istotne znaczenie w zastosowaniu.

s. 37-44

DoI: 10.54264/0030
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Tabela 1. Klasyfikacja i określenie właściwości ścian osłonowych [6].

Wybrane właściwości ścian osłonowych

Do najbardziej istotnych czynników branych pod uwagę przy projektowaniu i realizacji 
fasad słupowo-ryglowych w rozumieniu poszczególnych wymogów wynikających  
z Prawa Budowlanego należą:
1. nośności i stateczności konstrukcji,
2. bezpieczeństwa pożarowego,
3. higieny, zdrowia i środowiska,
4. bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,
5. ochrony przed hałasem,
6. oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,
7. zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalny.

Wymagania te odnoszą się do większości z opisanych w artykule parametrów i wynikają 
z projektowanej funkcji obiektu. Niemniej jednak wyróżnia się właściwości, dla których 
wymagania są określone przez inne obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, takich 
jak nośność i stateczność konstrukcji (nieprzekraczanie stanów granicznych SGU i SGN) 
oraz bezpieczeństwo pożarowe, bezwzględnie uzależnione od odległości i usytuowania 
ściany osłonowej względem innych obiektów lub granicy działki. 
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Nośność i stateczność konstrukcji budynku

Spełnienie parametrów wytrzymałościowych zapewniających nośność i stateczność 
konstrukcji, dotyczy obciążeń spowodowanych wiatrem, ciężarem własnym, odpornością 
na uderzenia, naporu tłumu, czy uwzględnianych w szczególnych przypadkach szoku 
termicznego lub wstrząsów sejsmicznych [11, 12, 13, 14, 19]. 

Projektowanie konstrukcji słupowo-ryglowej wymaga poprawnego określenia 
wymienionych wyżej oddziaływań zewnętrznych, ale także zakładanych w projekcie 
konstrukcyjnym budynku maksymalnych odkształceń konstrukcji oraz rozszerzalności 
termicznej profili aluminiowych, tworzących szkielet ściany osłonowej. Cała ta wiedza 
jest niezbędna do właściwego zaprojektowania fasady. Począwszy od określenia 
położenia i wielkości dylatacji profili, przyjęcia schematu statycznego konstrukcji, aż 
do doboru profili o sztywności gwarantującej spełnienie warunków nieprzekroczenia 
maksymalnych ugięć (wg PN-EN 13116:2004 dla profili [9], EN1279-5:2018-08 dla szkła 
[19]) dotyczy:

• dla słupa – L/200 lub 15mm w zależności od tego, co mniejsze,
• dla rygla w kierunku prostopadłym do płaszczyzny konstrukcji – L/200 lub 12mm 
• w zależności od tego, co mniejsze,
• dla rygla w kierunku równoległym do płaszczyzny konstrukcji – L/500 lub 3mm 
• w zależności od tego, co mniejsze,
• dla szkła – L/200 lub 12mm w zależności od tego, co mniejsze.

W obliczeniach najczęściej pomijany jest wpływ sztywności wypełnienia na sztywność 
konstrukcji. Maksymalne ugięcie któregokolwiek z elementów szkieletu nośnego fasady 
nie powinno doprowadzać do kontaktu między tymi elementami, lecz wypełnieniami.  
Niemniej ważny jest dobór elementów mocujących i wynikające z przyjętego schematu 
statycznego położenie stałych i przesuwnych punktów mocowania, zapewniających 
możliwość dopuszczalnych przemieszczeń konstrukcji. Elementy te przenoszą 
zarówno ciężar własny ściany osłonowej, jak i wszystkie zewnętrzne oddziaływania 
na konstrukcję nośną budynku. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne powinny zatem 
zapewniać możliwość rozszerzalności termicznej profili aluminiowych, jak i niwelować 
eksploatacyjne ugięcia stropów, nie dopuszczając do przekroczenia wyżej opisanych 
i maksymalnych ugięć szkieletu. Każdorazowo przyjęcie ww. założeń projektowych 
oraz wykonanie stosownych obliczeń powinno zostać dokonane przez uprawnionego 
projektanta, zgodnie z załącznikiem C do normy PN EN 13830 [6] (rys.1). 

 

Rys.1 Zestawienie typowych obciążeń słupów dla pionowych ścian osłonowych, uwzględnianych w kombinacjach 
normowych. 
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Bezpieczeństwo pożarowe 

Zakres ochrony i bezpieczeństwa pożarowego uzależniony jest od odległości między 
budynkami. Jeśli wymagana, w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie i klasyfikowana (wg PN EN 13501-2 [18]), zachowana jest 
minimalna odległość, to zakres odporności ogniowej ściany osłonowej dotyczy wyłącznie 
pasa między kondygnacyjnego. W przeciwnym wypadku zachodzi konieczność 
zapewnienia odporności ogniowej całej ściany osłonowej. Zgodnie z §223 ust. 1 i 2 WT 
[1] pasy między kondygnacyjne powinny być o wysokości co najmniej 0,8 m. W ścianach 
zewnętrznych budynków wielokondygnacyjnych, §224 ust. 1 i 2, nad strefą pożarową 
PM, o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 1000 MJ/m2, wysokość pasa powinna 
wynosić co najmniej 1,2 m [1]. Ich zadaniem jest ograniczenie rozprzestrzeniania dymu 
i ognia, które może przebiegać na 3 sposoby (rys.2, rys.3 [3]): 

Rys.2. Rozprzestrzenianie się ognia i dymu [3].

Rys. 3. Przykładowe położenie pasów między kondygnacyjnych względem stropów [4].
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Budowa pasa między kondygnacyjnego jest określona w Klasyfikacji w zakresie 
odporności ogniowej [18]. Klasyfikacja nie jest dokumentem uniwersalnym, a wytyczne 
w niej zawarte, w zależności od dostawcy systemu, mogą się nieznacznie różnić np. 
w odniesieniu do grubości warstw pasa nieprzeziernego, ale i użytych materiałów 
(grubość blach, gęstość wełny mineralnej). 

Warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochrony środowiska.
Zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych, zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska, dotyczą uzyskania kilku określonych parametrów:

• przepuszczalność powietrza (wg PN EN 12152 [7]), określana jako zależność 
między maksymalnym ciśnieniem próbnym Pmax, a obliczeniową wartością 
ciśnienia wiatru (wg PN-EN 1991-1-4:2008 [13]),

• przepuszczalność światła (Lt), jako dostarczenie światła dziennego do 
pomieszczeń, która zależna jest od współczynnika przepuszczalności światła 
Lt zastosowanej szyby. Parametr ten wyrażony jest w procentach i oznacza 
stosunek światła, które przeszło przez szybę do światła docierającego do szyby,

• współczynnik przepuszczalności energii słonecznej g (solar factor), który 
odpowiada za zyski ciepła od promieniowania słonecznego przepuszczanego 
bezpośrednio, jak i odbitego. Parametr ten jest istotny przy projektowaniu 
instalacji grzewczych oraz klimatyzacji. W budynkach o dużych powierzchniach 
przeszklonych dąży się do uzyskania jak najniższej wartości parametru g, 
szczególnie jeśli fasada znajduje się na elewacjach nasłonecznionych. W takich 
warunkach wysoka przenikalność energii może doprowadzać do przegrzewania 
pomieszczeń i generować koszty związane z obniżeniem temperatury,

• ochrona przed hałasem i drganiami zależy od przeznaczenia i funkcji budynku 
oraz od poziomu hałasu występującego w otoczeniu. Kluczowe w poprawnym 
określeniu wymaganej izolacyjności akustycznej jest prawidłowe oszacowanie 
poziomu hałasu zewnętrznego. Na podstawie otrzymanych wyników możliwe 
jest określenie wymaganej izolacyjności przegrody dla pomieszczenia (wg PN-
B-02151-3:2015-10 [16]). Izolacyjność akustyczną lekkich ścian osłonowych 
Rw(C;Ctr), przedstawia się w formie wskaźnika ważonego Rw oraz widmowych 
wskaźników adaptacyjnych (wg PN-EN ISO 717-1:2013-08 [15]) gdzie:
- C określa się dla źródeł emitujących hałas średnio i wysokoczęstotliwościowy, 
- Ctr dla źródeł emitujących hałas niskoczęstotliwościowy.

• Ponadto zaleca się, aby otrzymane w badaniach laboratoryjnych wyniki 
izolacyjności akustycznej ściany osłonowej skorygować o -2dB (wg PN-B-02151-
3:2015-10 [16]). Korekta ta ma uwzględniać błąd pomiarowy, niedokładności 
montażowe oraz przenoszenie boczne. W związku z powyższym obliczeniowa 
wartość projektowa izolacyjności akustycznej dla niskoczęstotliwościowego 
wskaźnika adaptacyjnego Ctr będzie miała postać: R’A2=RW+Ctr–2 [dB].

• oszczędność energii oraz izolacyjność cieplna przeszklonych ścian osłonowych, 
stanowiących przegrodę zewnętrzną obiektu odnosi się do efektywności 
energetycznej. W związku z tym wymagania stawiane przez Warunki techniczne, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w ostatnich latach 
sukcesywnie są podnoszone. Przykładem tego są obowiązujące od 1 stycznia 
2021 r. nowe, bardziej rygorystyczne wymagania, wg których przeszklone ściany 
osłonowe powinny spełniać warunek Ucw≤0,9W/m2K. Z obliczeń współczynnika 
przenikania ciepła ścian osłonowych (wg PN-EN ISO 12631:2017-10 [10]) wynika, 
że ostateczna izolacyjność termiczna ściany osłonowej Ucw zależna jest m.in. od:
-powierzchni wypełnień fasady o określonym współczynniku U, 
-powierzchni profili (słupów i rygli) liczonych jako największa z widocznych 
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powierzchni zrzutowanych na płaszczyznę ściany,
- widzianych z obydwu stron, współczynników przenikania ciepła profili, 
- izolacji termicznej szyb, gdzie Ug powinien być nie wyższy niż 0,8 W/m2K, 
- izolacji termicznej ramki międzyszybowej, odpowiedzialnej za powstawanie 
mostków liniowych wzdłuż krawędzi szkła, czego konsekwencją może być 
wykraplanie pary wodnej, najczęściej wzdłuż dolnej krawędzi szyby. 

• Bezpieczeństwo użytkowania i dostępności obiektów
• W tej klasyfikacji do najważniejszych czynników mających wpływ na eksploatację 

obiektu należy wyróżnić:
• Wodoszczelność (wg PN EN 12154 [8]), która określana jest jako zależność między 

maksymalnym ciśnieniem próbnym Pmax, a obliczeniową wartością ciśnienia 
wiatru (wg PN-EN 1991-1-4:2008) [13]),

• Ekwipotencjalność, zapewniająca ciągłości elektryczne, metalowych elementów 
szkieletu ściany osłonowej oraz metalowych okładzin lub podobnych elementów 
składowych. Taki układ należy połączyć z układem uziemiającym budynku w taki 
sposób, by uzyskać opór elektryczny elementów składowych tworzących obwód 
elektryczny na poziomie nie przekraczającym 10 Ω (wg PN EN 13830 [6]),

• Parcie tłumu, jako obciążenie uwzględniane w obliczeniach statycznych 
wtedy, gdy konstrukcja fasady słupowo-ryglowej stanowi jedyną płaszczyznę 
ograniczającą i nie występują inne ograniczające bariery (podokienniki, barierki 
montowane do konstrukcji nośnej budynku). Do obliczeń przyjmuje się, że jest 
to obciążenie liniowe, usytuowane na wysokości 1,2 m od poziomu posadzki,  
a jego wartość jest zależna od kategorii użytkowej (wg PN-EN 1991-1-1 [12]) (tab.2)

Tabela 2. Wartości obciążeń liniowych ścian wg normy PN EN 1991-1-1, [12].

Odporność na włamanie 

Kryterium to (wg PN-EN 1627 [17]) jest własnością konstrukcji polegającą na „chwilowym” 
stawieniu oporu przed sforsowaniem, a przypisana klasa antywłamaniowa informuje, 
jak długo i przy użyciu jakich narzędzi nie powinno dojść do sforsowania przegrody. 
Norma wyróżnia 6 klas od RC1 do RC6, lecz dostępne na rynku systemy fasad słupowo 
-ryglowych pozwalają na wykonanie zabudowy jedynie do klasy RC3, wystarczającej 
by zapewnić podstawową ochronę. Obecnie prowadzone badania dowodzą  
o możliwości uzyskania certyfikacji ścian osłonowych w klasie RC4, niemniej jednak jest 
to nowość na polskim rynku. Ponadto należy zwrócić uwagę na klasy RC1 N oraz RC2 
N, w których norma nie stawia żadnych wymagań dla zastosowanych szyb. Klasy te 
nie są jednoznacznie opisane w odniesieniu do lekkich ścian osłonowych, a niektóre 
interpretacje przepisów w zasadzie wykluczają stosowanie tych klas w odniesieniu do 
fasad słupowo-ryglowych [5].
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Podsumowanie

Zagadnienia odnoszące się do fasad konstrukcji słupowo-ryglowych są bardzo złożone, 
a znaczenie właściwości, zwłaszcza tych związanych ze szkłem, często okazuje się 
być niedoceniane przez Inwestorów i Generalnych Wykonawców. Dlatego tak ważne 
jest prawidłowe i kompletne określenie wszystkich oczekiwanych własności przy 
projektowaniu i wykonywaniu obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem elewacji.
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CURTAIN WAllS - ChARACTERISTICS AND ThE ESSEN-
CE oF DESIGNING ACCoRDING To ThE APPlICABlE 
REqUIREMENTS

ABSTRACT

The article describes the requirements used in the design and implementation  
of skeleton and mullion-transom facades that meet the applicable requirements.  
In addition, the basic parameters for designing this type of structure were indicated. 
The topics discussed in the article are dictated by the constant development of the 
currently used mullion-transom façade systems related to the design and construction 
of glass facades. An example of the technological development of this type of structure 
can be the described anti-burglary class RC4, referring to the anti-corrosion protection 
of aluminum profiles up to the C5 class, or the introduction of accessories allowing 
the assembly of glazing units with an increasing area and weight. Façade systems with 
fire resistance EI30 and EI60 allow for the construction of polygonal facades with any 
angle of glass refraction on the façade column in the range from 0 to +/- 90 degrees  
or resignation from external pressure strips and masking semi-structural solutions.

KEYWORDS

mullion and transom structures (post and lintel construction), glass facades, light 
curtain walls

Artykuł udostępniony na licencjach Creative Commons/ Article distribu-
ted under the terms of Creative Commons licenses: Attribution-NonCom-
mercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License available:  
www.creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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SKANoWANIE oBIEKTóW zABYTKoWYCh METoDą 
FoToGRAMETRYCzNą NA PRzYKłADzIE DREWNIANEGo 
KoŚCIołA PW. ŚW. BRYKCJUSzA W GoŚCIęCINIE

STRESZCZENIE

Obecnie mamy do czynienia z niezwykle szybkim tempem rozwoju technologii informatycznych 
i komputerowych, których postęp umożliwia sporządzenie w krótszym niż dotychczas czasie 
dokumentacji technicznej, a także inwentaryzacyjnej z wykorzystaniem obrazów z naziemnych 
kamer cyfrowych. 

W artykule opisano specyfikę wykonywania pomiarów metodą tradycyjną przy użyciu dalmierza  
i koła mierniczego w korelacji z coraz bardziej powszechną i dostępną na rynku metodą laserowego 
skanowania, która umożliwia gromadzenie danych o autentycznym stanie zachowania obiektu. 
Skanowanie 3D umożliwia zaplanowanie prac remontowych i naprawczych w szczególności  
w odniesieniu do obiektów zabytkowych lub/i trudnodostępnych. Dzięki bezinwazyjnym badaniom 
można monitorować ewentualne zmiany zachodzące w obiekcie np. deformacje, wyboczenia czy 
odkształcenia konstrukcji. 

Obiektem badawczym jest kościół pw. św. Brykcjusza w Gościęcinie, który zbudowano w 1661 r., 
w zrębowej konstrukcji ścian. W artykule zaprezentowano dane archiwalne udostępnione przez 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu, fotografie stanu istniejącego, a także wyniki badań 
terenowych zrealizowanych metodą tradycyjną i przy użyciu techniki fotogrametrycznej. W pracy 
przedstawiono również symulację modelu, który należy traktować jako przykład wykorzystania 
możliwości technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem laserowego skanowania obiektów.

SŁOWA KLUCZOWE

architektura sakralna, budownictwo drewniane, skanowanie zabytków, fotogrametria

1. Wprowadzenie

Drewniana architektura sakralna jest jednym z ważniejszych czynników mających 
wpływ na wyjątkowość krajobrazu polskich ziem. Pomimo tak ważnego argumentu 
tradycyjne budownictwo drewniane, bogate w detal ciesielski jest zagrożone wpływami 
współczesnej architektury. Znamy wiele przykładów zachowanych kościołów 
drewnianych, w których bezpośrednim sąsiedztwie zbudowano nową murowaną 
świątynię. W chwili oddania do użytku nowego obiektu, w poprzednim tylko okazjonalnie 
odprawiane są msze święte i nabożeństwa. Zdarza się również, że wyposażenie zostaje 
przeniesione do nowego kościoła, wtedy nieużytkowana świątynia, bez wyposażenia 

s. 45-56
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pozostaje pusta i niszczeje. Ratunkiem niejednokrotnie okazują się relokacje obiektów 
w nowe miejsca, niemniej temat ten choć jest równie ważny staje się pobocznym 
dla omawianych w artykule zagadnień. Wiele czynników ma wpływ na nieustannie 
zmniejszający się stan liczby obiektów sakralnych zbudowanych z drewna. Oprócz 
budowy nowych świątyń i opuszczenia poprzednich zagrożeniem dla drewnianego 
obiektu są czynniki przyrodnicze i naturalna, biologiczna degradacja budulca. 
Dlatego niezwykle ważna jest należyta dbałość o te obiekty, a także archiwizowanie 
i dokumentowanie prac jakie są w obiekcie realizowane. Kompletna dokumentacja 
wraz z modelem obiektu pozyskanego w czasie laserowego skanowania obiektu mogą 
pomóc nawet przy ewentualnej rekonstrukcji.

Statystyka liczbowa zachowanych kościołów drewnianych w Polce kształtuje się 
następujaco: do czasów obecnych w naszym kraju zachowało się około 1700 obiektów 
sakralnych zbudowanych w konstrukcjach drewnianych, w województwie opolskim 
jest ich 58, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim zaledwie 4, a w gminie Pawłowiczki 
występuje tylko 1 [11]. 

Przedmiotem prowadzonej analizy jest XVII-wieczny kościół pw. św. Brykcjusza 
zlokalizowany w Gościęcinie, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, gminie 
Pawłowiczki. O wyborze tego obiektu nie zdecydowano przypadkowo, bowiem jak 
już wspomniano, jest to jeden z czterech kościołów drewnianych zlokalizowanych  
w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Pozostałe kościoły zobaczyć można w Miejscu 
Odrzańskim, Przewozie oraz Radoszowach i są to obiekty, które choć zbudowane zostały  
w konstrukcjach drewnianych to stylowo i architektonicznie znacznie się od siebie 
różnią (rys.1). 

Rys.1. Lokalizacja kościołów drewnianych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim: 1-kościół pw. św. Brykcjusza 
w Gościęcinie (fot. Magda Tunkel, 2017), 2-kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Radoszowach (fot. Magda Tunkel, 
2019), 3-kościół pw. Trójcy Świętej w Miejscu Odrzańskim (fot. Magda Tunkel, 2020), 4-kościół pw. św. Tadeusza 
Judy w Przewozie (fot. Magda Tunkel, 2021)

W ocenie autorów niezmierne ważne jest gromadzenie i bieżące uzupełnianie 
danych dotyczących dziejów obiektów, tym bardziej zabytkowych. Archiwizowanie 
dokumentacji z realizowanych prac remontowych, a także konserwatorskich  
w połączeniu z aktualną dokumentacją stanu zachowania obiektów dostarczyć 
ma informacji o obiekcie na tyle wystarczających, aby nieuniknione realizacje prac 
naprawczych można było zaobserwować w modelu przed ich fizycznym wykonaniem. 
Dzięki symulacjom komputerowym możliwe jest uniknięcie niepożądanych efektów 
mających wpływ na zaburzenie oryginalnej formy. Rozumie się przez to ingerencje 
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np. w konstrukcje dachowe, które podczas remontów i na skutek nieprzemyślanej 
działalności człowieka niejednokrotnie zostały przebudowane zatracając tym samym 
oryginalną formę konstrukcji. Takiego stanu rzeczy dopatrzyć się można przy analizie 
np. kościoła drewnianego pw. św. Michała Archanioła w Księżym Lesie. 

W obiekcie tym podczas realizacji remontu dachu w 1960 r. całkowicie przebudowano 
wieżyczkę na sygnaturkę zmieniając jej pierwotny ostrosłupowy kształt na 
nieproporcjonalny baniasty hełm. Efekt tej pracy nie spotkał się z pozytywną opinią 
konserwatora zabytków i na skutek nakazu przywrócenia pierwotnej formy dopiero  
w 2020 r. wieża zyskała nowy ostrosłupowy hełm [12]. Gdyby prace te zostały 
zaplanowane i uwzględnione w symulacji przestrzennego modelu można by było 
przewidzieć skutki planowanych prac.

Dostępność do aktualnych danych technicznych, pomiarowych i inwentaryzacyjnych ma 
na celu usprawnić realizację planowanych remontów objętych ochroną konserwatorską. 
Jest to niezmiernie ważne z uwagi na bezpowrotnie znikające z krajobrazu zabytki będące 
świadectwem życia minionych pokoleń, a w przypadku budownictwa drewnianego 
niezwykle cennych umiejętności ciesielskich jakimi władali ówcześni budowniczowie.

Celem badań jest określenie zakresu wykorzystania fotogrametrycznych metod 
pomiarowych do uzupełnienia istniejących danych przestrzennych opisujących budynki. 
Fotogrametria naziemna jest metodą, która wykorzystywana jest w różnych dziedzinach 
nauki. W rozumieniu architektonicznym na podstawie zdjęć fotogrametrycznych 
możliwe jest wykonywanie elewacji obiektów, rzutów, przekrojów obiektów oraz ich 
wnętrz, a zwłaszcza umożliwia wykonanie dokumentacji obiektów trudnodostępnych 
i zachowanych szczątkowo. W tym ostatnim przypadku na podstawie wiadomości 
archiwalnych oraz szczątkowo zachowanych obiektów, pozostających w ruinie można 
wykonać symulację prezentującą prawdopodobny pierwotny jego widok.

Metoda fotogrametryczna w ujęciu architektury sakralnej niezwykle dobrze sprawdza 
się przy wykonaniu tzw. fotorzutów powierzchni o nieregularnej płaszczyźnie ścian (jak 
w przypadku konstrukcji zrębowych) lub stropów (pseudo sklepień kolebkowych), które 
nierzadko pokrywają rozległe polichromie [5].

2. Rys historyczny i charakterystyka zachowanego kościoła drewnianego pw. św. 
Brykcjusza w Gościęcinie

Kościół pw. św. Brykcjusza w Gościęcinie zbudowany został w 1661 r. z fundacji 
mieszkańców wsi Marty i Marcina Wolffów. Wiadomości o budowie kościoła w XVII 
wieku dostarcza protokół wizytacyjny z 1879 r., z którego odczytać można, że kościół 
zbudowany w 1661 r., wykonany całkowicie z drewna, został poświęcony w roku 1674 [1]. 
Do budowy kościoła włączyli się mieszkańcy wsi, którzy oprócz pracy fizycznej wsparli 
budowę ofiarowanym budulcem a także funduszami. Obecny kościół zbudowany jest  
w miejscu, w którego sąsiedztwie znajduje się studnia, z której, jak głosi legenda, można 
czerpać leczniczą wodę. Z uwagi na symboliczne znaczenie miejsce to ma charakter 
sentymentalny i jest często odwiedzane przez pielgrzymów. 

W 1916 r. w sąsiedztwie kościoła wzniesiono murowaną kaplicę poświęconą poległym w I 
wojnie światowej. Zachowaną świątynię w przeszłości wielokrotnie remontowano, m.in. 
w latach 1803 i 1880. Podczas prac remontowych świątynię odnowiono, wymieniono 
zdegradowane elementy konstrukcji ścian, a także wykonano nowe poszycie dachu.  
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W latach 70. XX w. w kościele zrealizowano generalny remont, który swoim zakresem 
objął m.in. naprawę więźby dachowej. W latach 80. XX w. przemalowano wnętrze 
kościoła [7].

2.1. Położenie i lokalizacja

Kościół zlokalizowany jest, na obrzeżach miejscowości Gościęcin, przy drodze 
prowadzącej do wsi Kózki. Świątynia zbudowana jest na płaskiej działce o nieregularnym 
kształcie łącznej powierzchni ~ 8000 m2 wśród pól i zabudowań wiejskich. Teren 
jest płaski i ogrodzony został murowanymi z kamienia słupkami, pomiędzy którymi 
zamontowano drewniane, sztachetowe przęsła. Kościół otoczony jest zielenią wysoką 
oraz nowymi nasadzeniami krzewów ozdobnych. W bezpośrednim sąsiedztwie świątyni 
został założony cmentarz, który nadal jest użytkowany (rys. 2). 

 

Rys. 2. Lokalizacja kościoła pw. św. Brykcjusza w Gościęcinie: a. mapa sytuacyjna udostępniona przez Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków w Opolu będąca częścią składową karty ewidencyjnej zabytków architektury i budownic-
twa, oprac.: Wojciech Żurakowski, 2001 r., b. mapa satelitarna z lokalizacją analizowanego obiektu, oprac.: własne 
na podstawie: www.mapy.geoportal.gov.pl

2.2. Architektura i konstrukcja

na podmurowaniu z kamienia. Bryła kościoła jest symetryczna i zwarta. Kościół 
zbudowano na planie krzyża łacińskiego, którego ramiona tworzące transept, a także 
nawę i prezbiterium zamknięto trójbocznie. Ściany wzniesiono w konstrukcji wieńcowej, 
którą od zewnątrz obudowano gontem, a we wnętrzu pozostawiono odsłoniętą.  
W bocznych ramionach, tworzących transept, wydzielone zostały kaplice, w których 
umieszczono ołtarze boczne. Ponadto w północnym ramieniu transeptu wydzielono 
zakrystię z dostępem poprzez kruchtę dostawioną od północnego wschodu.  Zachodnie 
ramię z nawą główną jest dłuższe od pozostałych i poprzedza je kruchta z głównym 
wejściem do świątyni. Drzwi, ujęte w kruchtę poprzedzającą nawę, są dwuskrzydłowe, 
prostokątne, z zachowanymi oryginalnymi okuciami. Dodatkowe wejścia do kościoła 
wpisano w bocznych ścianach nawy. W północnym ramieniu transeptu wydzielono 
niewielką zakrystię. We wnętrzu do zachodniej ściany nawy przylega chór muzyczny 
wsparty na 14 słupach, z bocznymi emporami. Płycinowy parapet o prostej linii zdobią 
snycersko wycinane listwy, zamocowane podłużnie na dwóch wysokościach balustrady 
oraz poniżej, na zwieńczeniu. W parapecie empory, wykonanym na płasko zawieszono 
obramowane, malowane stacje drogi krzyżowej. Stropy wykonano na kształt 
pozornego sklepienia kolebkowego. Pomiędzy transeptem a prezbiterium umieszczono 
belkę tęczową, ozdobnie wycinaną, z barokowym krucyfiksem. Podłogę na całej 
powierzchni kościoła wykonano na jednakowym poziomie, z białych i czarnych płytek 
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ceramicznych, ułożonych naprzemiennie, romboidalnie. Świątynia doświetlona została 
w większości prostokątnymi oknami, zamkniętymi łukowo. Do wnętrza prezbiterium 
światło dzienne dostaje się poprzez 5 okien umieszczonych w jego bocznych ścianach 
oraz w trójbocznym zamknięciu. Ponadto okna wykonano w ramionach transeptu: po 
3 prostokątne okna, w bocznych ścianach nawy oraz w elewacji frontowej po 1 oknie. 
Świątynię przykryto wielopołaciowym, dwukalenicowym, gontowym dachem. Kalenicę 
nad nawą i prezbiterium ustawiono wyżej od kalenicy, nad ramionami transeptu.  
W centralnej części przecięcia się kalenic, w szczycie dachu, wpisana została wieżyczka 
na sygnaturkę, z baniastym hełmem, latarnią i ozdobnym krzyżem na szczycie. Ściany 
kościoła od zewnątrz osłonięto gontem, który w przyziemiu, w dolnych partii ścian 
zamontowano pod ukosem tworząc tym samym niewielki okap. Wyżej wymieniony opis 
ilustruje poniżej umieszczony schemat rzutu kościoła (rys.3) [2], [8], [9], [10].

Rys. 3. Schemat rzutu kościoła pw. św. Brykcjusza w Gościęcinie. Opracowanie własne

3. Dokumentacja archiwalna i fotograficzna

Opisany zabytek zbudowany został w XVII w. i wykazuje on typowe cechy dla stylu 
barokowego, powszechnie stosowanego przy budowie obiektów sakralnych, również 
drewnianych, w obszarze Górnego Śląska. Poniżej zaprezentowane fotografie pochodzą 
ze zbiorów Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Opolu a ich powielanie 
bez właściwej zgody jest zabronione. Fotografie prezentują stan zachowania kościoła 
pw. św. Brykcjusza i zostały one wykonane przed 1939 r. 
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Rys. 4. Widok kościoła od południowego zachodu, 
fotografia z przed 1939 r. Źródło: WUOZ w Opolu [4]

Rys. 5. Widok kościoła od południowego zachodu 
Źródło: WUOZ w Opolu, fotografia sprzed 1939 r. [4]

      

Rys. 6. Widok kościoła od południowego zachodu. 
Źródło: WUOZ w Opolu, fotografia sprzed 1939 r. [4]

Rys. 7. Widok kaplicy wraz ze studnią oraz kościołem 
w tle. Źródło: WUOZ w Opolu, fotografia sprzed 1939 
r. [4]

Podczas wizji lokalnej w 2022 r. wykonana została inwentaryzacja fotograficzna 
analizowanego obiektu (rys. 8-13), która w dalszym etapie prac wykorzystana została 
do sporządzenia modelu obiektu przy zastosowaniu techniki skanowania obiektu 
metodą fotogrametryczną.
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Rys. 8. Widok kościoła od zachodu. Fot. M. Tunkel, 
2021

Rys. 9. Widok kościoła od południowego zachodu. 
Fot. M. Tunkel, 2021

 

Rys. 10. Widok kościoła od północy. Fot. T. Orłowski, 
2022

Rys. 11. Widok kościoła od północnego wschodu. 
Fot. T. Orłowski, 2022

 

Rys. 12. Widok kościoła od południowego wschodu. 
Fot. T. Orłowski, 2022

Rys. 13. Widok kościoła od zachodu. 
Fot. M. Tunkel, 2021

4. Metoda fotogrametryczna i jej zastosowanie na wybranym przykładzie

Metodę fotogrametryczną należy traktować jako narzędzie niezbędne do wykonywania 
inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych, których jakość umożliwia zebranie 
na tyle ważnych i wiarygodnych danych o obiekcie, aby móc realizować w nim m.in. 
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planowane prace remontowe, naprawcze czy konserwatorskie przy założeniu celu 
jakim jest uniknięcie niepożądanych skutków. Dla podjętego w pracy tematu ważne 
jest, aby wskazać słuszność i celowość stosowania metod modelowania informacji  
o obiektach, dzięki którym możliwe jest wykonanie inwentaryzacji w stosunkowo krótkim 
czasie obiektów będących cennym wyrazem dziedzictwa kulturowego, które jak dotąd 
nie stały się przedmiotem badań. Ponadto dzięki metodzie fotogrametrycznej możliwe 
jest pozyskanie zbiorów danych prezentujących aktualny stan zachowania obiektów 
oraz można otrzymać dane o parametrach objętościowych obiektu, jego kształcie czy 
położeniu. Zatem metody naziemnego skaningu laserowego wykorzystywane są m.in. 
w urbanistyce np. przy tworzeniu przestrzennych modeli obrazujących kształtujące się 
struktury miast lub architekturze i budownictwie przy sporządzaniu np. inwentaryzacji 
budynków czy też obserwacji obiektów inżynieryjnych narażonych na odkształcenia 
lub wyboczenia konstrukcji. Takie bezinwazyjne metody umożliwiają prowadzenie 
bieżących monitoringów, na podstawie których można podjąć decyzje o konieczności 
realizacji remontu obiektu [6].

Skaning laserowy w korelacji z naziemną fotogrametrią cyfrową w sposób przede 
wszystkim niezwykle szybki i nieingerujący w obiekt pozwala na zebranie bardzo 
dużej liczby danych przestrzennych, dzięki którym możliwe jest wykonanie precyzyjnej 
symulacji badanego obiektu lub jego części. Należy jednak zwrócić uwagę na coraz 
to większą różnorodność zastosowania tej metody, a także na zmieniającą się jakość 
wykorzystywanych w badaniach systemów pomiarowych czego dopatrzyć się można 
w modelowaniu projektowanych wnętrz z uwzględnieniem szerokorozumianej ergo-
nomii, dostępności osób niepełnosprawnych, ale i zapewnieniu bezpieczeństwa  
w obiekcie. Metoda fotogrametryczna dotyczy tworzenia histogramu obrazu będącego 
wykresem prezentującym liczbę pikseli zaprezentowanych w odpowiedniej jasności 
(rys.14). Przedstawia on ilość pikseli przy użyciu całej składowej światła (czyli barw). Do 
podstawowego opracowania histogramu obrazu i kontroli nad obrazem wykorzystuje 
się histogram RGB gdzie R odpowiada za barwę czerwoną, G za zieloną, a B za niebieską. 
Mieszanie tych barw umożliwia tworzenie różnych odcieni dzięki czemu możliwe jest 
określenie cech pozyskanego obrazu [3]. 

Rys. 14. Histogram obrazu pozyskany w badaniach fotogrametrycznych skanowanego kościoła pw. św. Brykcjusza 
w Gościęcinie
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Zdjęcie fotogrametryczne jest rzeczywistym wyrazem obiektu, które może wykazywać 
odchyłki radialne wynikające z nachylenia obrazu. Zniekształcenia te mogą być większe 
lub mniejsze w zależności od skomplikowania formy badanego obiektu. Dlatego  
w badaniach fotogrametrycznych wyróżnia się metodę jedno lub dwuobrazową.  
W pierwszym przypadku metodę jednoobrazowego pomiaru można zastosować przy 
skanowaniu obiektów płaskich o nieskomplikowanych w formie i kształcie (np. proste 
elewacje budynków, polichromie na płaskich powierzchniach ścian czy stropów). Druga 
metoda wykorzystywana jest przy analizie obiektów o bardziej rozbudowanej bryle. Bez 
względu na wykorzystaną metodę uzyskane w badaniach dane pozwalają w dalszym 
etapie wykonać korelację fotografii z rzutem poziomym, a przetwarzanie pojedynczych 
zdjęć wymaga dostosowania tzw. fotopunktów (punktów o określonym położeniu). Zbiór 
wszystkich pozyskanych punktów podczas wykonywania danego skanu nazywamy 
chmurą punktów, którą może tworzyć wiele milionów pojedynczych punktów. Dane 
wektorowe są to najprościej rzecz ujmując rysunki wektorowe najczęściej generowane 
w systemach typu CAD [10]. Pozyskane ze skanowania laserowego zbiory danych 
tworzących najczęściej nieuporządkowaną chmurę punktów, które są przetwarzane  
i wykorzystywane do opracowania modelu przestrzennego badanego obiektu (rys.15). 

Rys. 15. Dane wektorowe pozyskane w badaniach fotogrametrycznych skanowanego kościoła pw. św. Brykcjusza 

w Gościęcinie

Uzyskany w badaniach fotorzut (wykonany metodą fotogrametryczną przy użyciu 
kamery cyfrowej) zestawiono ze schematem wykonanym metodą tradycyjnego 
pomiaru prowadzenia inwentaryzacji terenowych (koło miernicze, dalmierz) (rys. 16). 
Zestawienie wyników pozwala wnioskować, że margines błędu wynikający z wymiarów 
zaprezentowanych na schematach wynika z odchyłki radialnej. 
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Rys. 16. Schemat rzutu poziomego zachowanego kościoła pw. św. Brykcjusza w Gościęcinie: a. schemat rzutu 
wykonany metodą tradycyjną, b. schemat fotorzutu pozyskany w badaniach laserowego skanowania obiektu 
metodą fotogrametryczną.

 

Rys. 17. Fragmentaryczne opracowanie modelu kościoła pw. św. Brykcjusza w Gościęcinie: a. widok kościoła od 
pónocnego zachodu, b. widok kościoła od południowego-wschodu. 

W najprostszym ujęciu metodę fotogrametrycznego można nazwać procesem 
pozyskiwania danych z naziemnego (w tym konkretnym przypadku) skanowania 
laserowego obiektów, na który składa się wieloetapowa praca, do której należy m.in.: 
zaplanowanie stanowiska pomiarowego, skanowanie, rejestracja danych pomiarowych, 
przetwarzanie danych, opracowanie modelu (rys.17)

  

Rys. 18. Diagram prezentujący etapowość wykorzystania metody fotogrametrycznej przy tworzeniu przestrzen-
nych modeli 
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5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

Dynamiczny rozwój technik komputerowych i informatycznych umożliwia wykonywanie 
inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych z wykorzystaniem naziemnego skano-
wania laserowego przy zachowaniu wiarygodności stanu istniejącego badanych 
obiektów. Dzięki prowadzonym badaniom terenowym, a także wcześniejszym 
dogłębnym rozpoznaniom materiałów źródłowych wykonano ocenę stanu istniejącego 
zachowanego drewnianego kościoła pw. św. Brykcjusza w Gościęcinie. Określono 
cechy architektoniczne i konstrukcyjne, sporządzono dokumentację fotograficzną oraz 
wykonano inwentaryzację architektoniczną analizowanego obiektu metodą tradycyjną 
przy użyciu dalmierza i koła mierniczego oraz zastosowano metodę fotogrametryczną 
coraz bardziej powszechną przy sporządzaniu inwentaryzacji architektoniczno-
budowalnych. Wyniki pomiarów obiektu metodą tradycyjną w korelacji z pomiarem 
wykonanym metodą skanowania 3D nieznacznie się od siebie różnią, co świadczyć może 
o podobnej dokładności wskazania rzędnych pomiarowych. Margines błędu, który 
zaobserwowano w badaniach jest wynikiem odchyłki radialnej. Metodę skanowania 
obiektu zamierza się zgłębić przy kolejnych badaniach i wykorzystaniu profesjonalych 
kamer.
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SCANNING oF MoNUMENT oBJECTS BY PhoToGRA-
METRIC METhoD oN ThE EXAMPlE oF A WooDEN 
ChURCh ST. BRYKCJUSzA IN GoŚCIęCIN

ABSTRACT

Currently, we are dealing with an extremely fast pace of development of information 
and computer technologies, the progress of which enables the preparation of technical 
documentation and inventory with the use of images from terrestrial digital cameras in 
a shorter time than before. The article describes the specificity of taking measurements 
using the traditional method with the use of a rangefinder and a measuring wheel in 
correlation with the more and more common and available on the market method of laser 
scanning, which enables the collection of data on the authentic state of preservation 
of the object. 3D scanning allows you to plan renovation and repair works, in particular 
in relation to historic and / or hard-to-reach buildings. Non-invasive tests allow for 
ongoing monitoring, which may contribute to the timely introduction of observed 
possible changes occurring in the object, such as deformation, buckling or deformation 
of the structure. The research object is the church of SW. Brykcjusz in Gościęcin, built 
in 1661, a wall in a carcass construction. in order to perform the technological process 
carried out by the Voivode of Protection. The presentation also includes a simulation 
of the model, which should be treated as an example of the possibility of using the 
working method of laser scanning of objects.
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sacred architecture, wooden construction, monument scanning, photogrammetry
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METoDA SzACoWANIA NATęŻENIA PRąDU KoRo-
zYJNEGo NA PoDSTAWIE UGIęCIA ElEMENTóW 
ŻElBEToWYCh

STRESZCZENIE

W pracy podjęto problematykę ugięcia elementów żelbetowych, podlegających wpływom korozji 
zbrojenia. Praca ma charakter w pełni teoretyczny. Skupiono się na wyprowadzeniu zależności, 
wiążącej gęstość natężenia prądu korozyjnego z krzywizną ugięcia. W zamyśle przedstawionej 
metody jest to nowy element, umożliwiający wstępne oszacowanie gęstości prądu korozyjnego  
w oparciu o bezinwazyjne pomiary ugięć konstrukcji.

SŁOWA KLUCZOWE

korozja stali zbrojeniowej, ugięcie elementów żelbetowych, prąd korozyjny

1. Wprowadzenie

Korozja zbrojenia elementów żelbetowych stanowi problematykę podejmowaną 
przez szerokie grono badaczy. Trwałość konstrukcji żelbetowych jest bardzo szerokim 
zagadnieniem, obejmującym aspekty ochrony, diagnostyki, możliwych procesów 
degradacji oraz metod napraw. Uszkodzenia konstrukcji żelbetowych obejmują 
degradację otuliny betonowej [1], [2], [3], [4], zmiany granicy plastyczności stali 
zbrojeniowej [5], [6], czy zmiany sił przyczepności pomiędzy stalą, a betonem [7], 
[8], [9], [10]. W rezultacie korozja zbrojenia elementów żelbetowych prowadzi do 
obniżenia ich nośności [11], [12], [13], [14], [15]. Procesy korozyjne w żelbecie obejmują 
złożoną problematykę, uwzględniając bezpieczeństwo pracy konstrukcji, możliwości 
użytkowania obiektu, czy aspekty ekonomiczne [16], [17], [18]. Oprócz zaawansowanych 
metod diagnostycznych konstrukcji żelbetowych [19], [20], [21] widocznymi dla eksperta 
oznakami degradacji zbrojenia są m.in. zarysowania konstrukcji [22], rdzawe wykwity 
w miejscu zarysowań, na skutek wynoszenia powstających produktów korozji przez 
szczelinę rysy [23], czy ugięcia elementu na skutek ubytku masy zbrojenia [13], [24].

W pracy przedstawiono teoretyczny model opisujący postęp ugięcia elementu 
żelbetowego w rzeczywistym czasie trwania procesów korozyjnych. W oparciu  
o zaproponowane podejście teoretyczne możliwe jest stworzenie metody szacowania 
gęstości prądu korozyjnego na podstawie monitoringu elementu żelbetowego. Metoda 
ta może umożliwić podjęcie decyzji o przeprowadzeniu zaawansowanej diagnostyki 
konstrukcji znanej z literatury przedmiotu [21]. W literaturze spotyka się dwa kierunki 
badań procesów korozyjnych: z wykorzystaniem metod przyspieszonych [25], [26], 
[27], [28], [24], [29] lub poprzez długotrwałe badania elementów w rzeczywistych 

s. 57-64
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warunkach agresji środowiska [13], [30]. Bez względu na przebieg procesu korozyjnego, 
przedstawia się jego skutek na różnych obszarach rozważań (m. in. degradacji otuliny, 
zmiany sił przyczepności na styku stali i betonu, czy obniżenia nośności elementu). 
W niniejszej pracy skupiono się na zagadnieniu odwrotnym, polegającym na 
wyprowadzeniu gęstości natężenia prądu korozyjnego na podstawie ugięcia elementu 
żelbetowego, jako jednego z efektów procesu. Przedstawiona koncepcja toku obliczeń 
jest podejściem nowym, dotąd nie publikowanym w literaturze przedmiotu w środo-
wisku badawczym. Charakter pracy jest w pełni teoretyczny, należy ją zweryfikować  
w podejściu numerycznym, poprzez symulacje procesów, następnie badania elementów 
konstrukcyjnych w warunkach laboratoryjnych oraz elementów wbudowanych  
i eksploatowanych, w rzeczywistych warunkach pracy. Zaproponowana metoda ma 
bowiem w sposób przybliżony określać gęstość natężenia prądu korozyjnego.

2. Ugięcia elementów żelbetowych
2.1. Podejście normowe

Ugięcia elementów żelbetowych ujęte w obecnie obowiązującej normie [31] są 
rozpatrywane w dwóch fazach pracy konstrukcji żelbetowej. Pierwsza faza obejmuje 
etap pracy konstrukcji do chwili zarysowania. Druga faza następuje w momencie 
pojawienia się zarysowania konstrukcji od obciążeń, będących sumą ciężaru własnego 
i obciążenia zewnętrznego. W stanie uogólnionym deformację konstrukcji opisuje 
zależność:

                                                         (1)

gdzie α jest parametrem rozpatrywanej deformacji, natomiast współczynniki αI, αII są 
odpowiednio wielkościami deformacji dla I i II fazy pracy przekroju. Parametr ζ pełni 
funkcję parametru znanego z mechaniki uszkodzeń, uwzględniającego usztywnienie przy 
rozciąganiu. W zależności od fazy pracy konstrukcji można go definiować jako: 

                                                                               
(2)

gdzie σs jest naprężeniem w zbrojeniu rozciąganym w momencie pełnego zarysowania 
konstrukcji, natomiast σsr oznacza naprężenie w zbrojeniu rozciąganym, w momencie 
pełnego zarysowania, jednak wywołanym przez obciążenie, powodujące pierwsze 
zarysowanie. Parametr β jest współczynnikiem uwzględniającym czas i charakter 
oddziaływań. W zależności od rodzaju obciążenia parametr ten przyjmuje różne 
wielkości (β = 1,0 dla pojedynczego obciążenia krótkotrwałego lub β = 0,5 dla obciążeń 
długotrwałych i obciążeń wielokrotnie powtarzalnych). Norma [31] dopuszcza 
zastąpienie stosunku naprężeń  stosunkiem sił wewnętrznych występujących  
w konstrukcji:

                                                                                

(3)

gdzie Mcr, M oznaczają odpowiednio moment zginający rysujący i moment zginający, 
faktycznie występujący w elemencie zginanym, natomiast Ncr, N oznaczają analogi-
cznie siłę rozciągającą, powodującą zarysowanie oraz siłę rozciągającą rzeczywiście 
występującą w przekroju. Całkowite odkształcenie betonu, łącznie z uwzględnieniem 
zjawiska pełzania zgodnie z normą [31], jest ujęte poprzez wprowadzenie efektywnej 

- I faza pracy (przekrój niezarysowany)

- II faza pracy (przekrój zarysowany)

- w przypadku elementów zginanych

- w przypadku elementów rozciąganych
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wielkości modułu sprężystości betonu Ec.eff, który wyraża się wzorem: 

                                                           
(4)

gdzie: Ecm jest średnim modułem sprężystości betonu, natomiast parametr φ(∞,t) 
współczynnikiem pełzania,  zależnym od czasu i rodzaju obciążenia. 

Krzywiznę ugięcia elementu żelbetowego spowodowaną skurczem betonu w stanie 
niezarysowanym kcs.u i stanie zarysowanym kcs.r opisują odpowiednio zależności:

                                         
                                                                  (5)

gdzie: rcs.u, rcs.r są promieniami krzywizn ugięcia elementu od skurczu, Icu , Icr , momentami 
bezwładności całego przekroju żelbetowego odpowiednio w I i II fazie pracy konstrukcji, 
εcs – swobodnym odkształceniem skurczowym, Es – modułem sprężystości stali 
zbrojeniowej, Ss – momentem statycznym pola powierzchni rozciąganego zbrojenia, 
wyznaczonym względem środka ciężkości całego przekroju elementu żelbetowego.

Krzywizny elementu żelbetowego od obciążenia ciężarem własnym i obciążeń 
zewnętrznych w zależności od fazy pracy konstrukcji definiuje się natomiast jako:

                                 
(6)

gdzie: kcu jest krzywizną ugięcia elementu w stanie niezarysowanym o promieniu rcu, 
natomiast kcr  krzywizną w stanie zarysowanym, której odpowiada promień rcr.

Całkowita krzywizna ugięcia kc w stanie niezarysowanym będzie zatem sumą krzywizn 
od skurczu i od oddziaływań zewnętrznych:

                                                           (7)

Analogicznie całkowita krzywizna kr elementu w stanie zarysowanym będzie równa 
sumie krzywizn składowych po zarysowaniu:

                                                            (8) 

Ostateczną wielkość krzywizny należy traktować jako łączny efekt wpływu skurczu 
i oddziaływań zewnętrznych, które należy interpolować pomiędzy wielkościami 
skrajnymi – wyznaczonymi dla I i II fazy, zgodnie z zależnością (1). Ostatecznie  
w przypadku ugięcia po uwzględnieniu równań (2), (5), (6), (7) i (8) uogólnione równanie 
(1) będzie odpowiadało postaci zgodnej z [31]:

                                               (9)
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gdzie fs oznacza ugięcie elementu od ciężaru własnego, obciążeń zewnętrznych  
i skurczu, k1 jest parametrem uwzględniającym schemat statyczny analizowanej 
konstrukcji, natomiast leff efektywną długością rozpatrywanego elementu 
konstrukcyjnego wg [31].

2.2. Uwzględnienie wpływu korozji

Rozwijające się procesy korozyjne powodują stopniowy ubytek masy zbrojenia [1], 
[32], zmianę cech mechanicznych stali (m.in. zmianę granicy plastyczności), [5], [6], 
[33] oraz zmianę sił przyczepności na styku pomiędzy stalą i betonem [7], [8], [9], [10]. 
Model, będący przedmiotem analizy zakłada, że wspomniane zjawiska oraz zmiany w 
module sprężystości stali zbrojeniowej będą powodować w efekcie wyraźne zmiany 
w ugięciu elementu żelbetowego. W momencie inicjacji i następnie rozwoju procesów 
korozyjnych na powierzchni zbrojenia, całkowite ugięcie elementu żelbetowego f będzie 
równe sumie ugięć od obciążeń statycznych i skurczu fs oraz ugięć fcorr , spowodowanych 
zmniejszeniem pola przekroju zbrojenia, z uwagi na ubytek masy zbrojenia i zmiany 
modułu Younga, na skutek postępujących procesów korozyjnych:

                                                                (9)

Powyższe ugięcie można powiązać z gęstością natężenia prądu korozyjnego icorr, który 
występuje na aktywnych korozyjnie obszarach zbrojenia. Parametr ten jest silnie 
zależny od czynników środowiska zewnętrznego, takich jak temperatura, wilgotność, 
czy stężenie jonów chlorkowych i przyjmuje wielkość [34], [35]:

(10)
gdzie: Ab jest powierzchnią pobocznicy zbrojenia, na której występują procesy 
korozyjne w rozpatrywanym czasie t, A1 – parametrem empirycznym równym  
A1=2.32 wg [34] lub A1=2.35 wg [35], T – temperaturą, Cfc – stężeniem jonów  
chlorkowych, które oprócz zjawiska depasywacji zbrojenia i inicjacji procesów 
elektrodowych uwzględniają również wzrost przewodności elektrycznej cieczy porowej 
betonu. Wilgotność analizowanego obszaru H jest uwzględniana w rezystancji betonu 
Rc,res opisanej zależnością [35]:

                            (11)

Na podstawie prawa Faradaya możliwe jest wyznaczenie teoretycznego ubytku masy 
zbrojenia Δm, przy założeniu efektywnego elektrochemicznego równoważnika stali 
zbrojeniowej keff:

                                                     (12)

gdzie: Δm jest ubytkiem masy zbrojenia, Icorr  – natężeniem prądu korozyjnego, natomiast 
keff jest średnią wartością elektrochemicznego równoważnika stali zbrojeniowej. 
Stałą keff najbezpieczniej jest wyznaczyć w oparciu o analizę grawimetryczną, aby 
uniknąć rozbieżności pomiędzy elektrochemicznym równoważnikiem czystego żelaza,  
a faktycznie występującym dla stali zbrojeniowej [1].
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Przy założeniu, że korozja ma równomierny rozkład w obszarze analizowanego zbrojenia, 
a ubytek masy jest jednakowy na pobocznicy prętów, możliwe jest wyznaczenie zmian 
w średnicy zbrojenia ΔΦd:

 
                                                             (13)

gdzie ρFe stanowi gęstość stali zbrojeniowej.
Przyrosty krzywizn elementu zginanego momentem M przed zarysowaniem Δku  
i po zarysowaniu Δkr, występujące w równaniu (9) po uwzględnieniu postępującego  
w czasie ubytku masy pręta, ze względu na rozwój procesów korozyjnych w czasie t, 
zgodnie z równaniem (12) oraz uwzględniającym zmiany modułu Younga stali ujętym  
w parametrze αe, w równaniu (5) przyjmą postać:

                             
(14)

Powyższe równania uwzględniają sytuację, w której do inicjacji procesu korozyjnego 
dochodzi w I fazie pracy konstrukcji (przed zarysowaniem elementu żelbetowego). 
Na ich podstawie w oparciu o równania (10), (12), (13) możliwe jest wyprowadzenie 
zależności wiążącej gęstość natężenia prądu korozyjnego icorr z przyrostem krzywizny 
ugięcia elementu:

                               (15)

gdzie Δt jest przyrostem czasu, w którym rozpatruje się zmiany natężenia prądu 
korozyjnego, natomiast zmienna y oznacza odległość od środka ciężkości przekroju 
żelbetowego, do skrajnych włókien rozciąganych.

3. Wnioski

Przedstawiona metodyka podejścia obliczeniowego wyraźnie pokazuje, że istnieje 
możliwość szacowania gęstości natężenia prądu korozyjnego, na podstawie ugięć 
elementów konstrukcji. Oryginalnym elementem zaproponowanej metody, jest 
próba podjęcia rozważenia zagadnienia odwrotnego względem analiz opisywanych 
w literaturze przedmiotu. Z punktu widzenia diagnostyki konstrukcji, jest to bardzo 
istotna kwestia, biorąc pod uwagę pierwszą, wstępną ocenę konstrukcji przed 
podjęciem zaawansowanych metod diagnostycznych [21]. Metoda z zasady ma 
opierać się wyłącznie na bezinwazyjnym, jednak bardzo rzetelnym pomiarze ugięć 
konstrukcji. Przedstawiony w pracy wstępny model szacowania gęstości natężenia 
prądu korozyjnego na podstawie ugięcia elementu żelbetowego ma charakter  
w pełni teoretyczny. Założenia modelu o równomiernym rozkładzie produktów korozji,  
a w ślad za tym, jednakowym ubytku masy zbrojenia są daleko posuniętym 
uproszczeniem, które zastosowano jako punkt wyjścia do dalszej modyfikacji modelu. 
W kolejnym etapie prowadzonych rozważań planuje się przeprowadzić symulacje 
numeryczne opisywanego zjawiska. Następnie podjąć weryfikację doświadczalną,  
w oparciu o wyniki badań elementów analizowanych w warunkach laboratoryjnych oraz 
rzeczywiście pracujących elementach konstrukcji w obiektach podlegających ciągłej 
eksploatacji.
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METhoD oF ESTIMATIoN oF CoRRoSIoN CURRENT 
BASED oN DEFlECTIoN oF REINFoRCED CoNCRETE 
ElEMENTS

ABSTRACT

The study takes into account the problem of deflection of reinforced concrete elements 
subject to the influence of reinforcement corrosion. The work is fully theoretical. The 
focus was on deriving the dependence linking the corrosion current density with the 
deflection curvature. In the concept of the presented method, it is a new element that 
enables preliminary estimation of the corrosion current density based on non-invasive 
measurements of structure deflections.

KEYWORDS

corrosion of reinforcing steel, deflection of reinforced concrete elements, corrosion 
current
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ABSTRACT

We are building a prototype of an innovative wearable robotic glove (or exo-glove) for the applications 
in Internet of Things that will allow us to control remote device over unlimited distance using 
Internet. Our aim is to use this wireless exo-glove mostly in telemedicine and telemetry applications. 
This article is an initial presentation of our concept and the prototype.
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1. Introduction

The number of areas of the economy where robots are not used nowadays is extremely 
limited. We can find them virtually everywhere around us, being used in every aspect 
of our lives [1][2]. Similarly, telemetry that allows remote control of devices, including 
robots, and remote data collection gains interest over past few years [3]. This is 
especially observed in telemedicine and in other biomedical applications of telemetry 
[4][5].

As a part of student’s project for the engineering degree a wearable exo-glove for 
remote controlling of a robot was built. The project consists of an example robotic car 
and a controller in form of a wearable glove. Communication between both devices 
is maintained with HC 12 radio module which allows exchanging data wirelessly to up 
to one thousand meters distances. Signals received from the exo-glove’s sensors are 
detected and processed by an Arduino Nano microcontroller, sent over the air thanks 
to HC 12 and received and processed by another Arduino Nano, installed on-board 
example robotic car. This setup allows a one-hand controlling and manipulation of  
a robotic car.

s. 65-76
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Our proposal and a prototype being constructed focuses on introducing an Internet 
communication between robotic glove and a controlled device (example robotic car in 
this case). Instead of sending data over radio we want it to be transmitted over Internet, 
through TCP/IP protocol, received and processed by a distant server and then received 
from this server (after signal processing) by any controlled device. In other words, we 
want to replicate the existing solution to allow wireless controlling of a robotic device 
with no distance limit.

Similar solutions were presented over passed years, especially in telemedicine, for 
remote-controller and distant-conducted surgery operations. Most, if not all of them 
assumed using expensive devices. Our proposed prototype is aimed to answer whether 
similar solution could be achieve using cheap hobbyist electronic elements available in 
every electronic store or on-line.

2. Theoretical basics
2.1. Microcontrollers

In both student’s project and in a prototype being constructed a pair of Arduino 
microcontrollers are used. Then one responsible for processing signals from exo-glove 
is Arduino Nano Clone ATMega328P + CH340 [6] and the one that controls robotic car 
is Arduino UNO R3 Clone ATMega328P + Mega16U2 [7]. In addition, in our proposed 
proto-type we are using ENC28J60 Ethernet Shield for Arduino Nano [8] and W5100 
Ethernet Shield for Arduino Uno [9].

In general, Arduino is a microcontroller board that, among other things, has digital and 
analog input-output lines, and a UART interface for communication with a computer, 
another Arduino, or other electronic device. Power to Ar-duino is supplied by connecting 
the GND (-) and VIN (+) inputs. Typical Arduino board can work on the voltage in 7-12 V 
range.

2.2. Exo-glove

The glove has five resistance sensors, each for a different finger. Arduino cannot detect 
the resistance changes di-rectly, but it can read the change of the voltage. That is why  
a voltage divider was used, which allows to “translate” changes of resistance detected 
on the sensors into changes of voltage. The input parameters of the glove control 
system are given in the below tables. Values were measured for 0 degrees flexion of the 
fingers (flat position) and 90 degrees flexion of the fingers (bent position). Both current 
and voltage were measured for this purpose.

Tab. 1. Sensor resistance and measured voltage and current for a bent finger
Tab. 1. Rezystancja czujnika oraz mierzone napięcie i natężenie prądu dla palca zgiętego

Finger Resistance [Ω] Voltage [V] Current [A]

1 470 1.598639 0.001598639

2 410 1.453901 0.001453901

3 145 0.633188 0.000633188

4 260 1.031746 0.001031746

5 300 1.153846 0.001153846

Source: Own work
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Tab. 2. Sensor resistance and measured voltage and current for a straight finger
Tab. 2. Rezystancja czujnika oraz mierzone napięcie i natężenie prądu dla palca wyprostowanego

Finger Resistance [Ω] Voltage [V] Current [A]

1 1400 2.916667 0.002917

2 11000 4.583333 0.004583

3 1000 2.5 0.0025

4 850 2.297297 0.002297

5 80000 4.938272 0.004938

Source: Own work

The summarized current consumption when all fingers are bent, rounded to two 
significant numbers, is 0.0059 A. And when all are straightened up — 0.017 A. According 
to the manufacturer’s manual, Arduino Nano consumes 0.019 A during regular 
operation, and the radio module when sending data 0.1 A data. Therefore, the maximum 
current consumption is 0.136 A. In the original student’s thesis, a 6F22 battery (9 V) was 
used. It has an approximate capacity of 0.4 Ah. This means that the glove can work for 
approximately three hours. This is by far not enough for any reasonable application, so 
replacing the 6F22 battery with a rechargeable battery.

2.3. Communication

Communication between the glove and the robot uses two HC 12 radio modules. The 
glove is based on the Ar-duino Nano and sends data wirelessly corresponding to the 
current hand movements. A robot is built based on the Ar-duino Uno, and it receives 
data and transforms it into motion or other kind of operations.

HC-12 wireless communication module is a new-generation multichannel embedded 
wireless data transmission module, acting as a serial port for data transmission. Its 
wireless working frequency band is 433.4-473.0 MHz. Multiple channels can be set, 
with the stepping of 400 kHz, and there are totally one hundred channels to be used,  
if needed. The maximum transmitting power of module is 100 mW (20 dBm), the 
receiving sensitivity is -117 dBm at 5,000 bps baud rate. Communication distance is up 
to one kilometer (1,000 m) in the open air and hundreds of meters in the closed area 
[10].

3. Construction
3.1. Exo-glove

The entire glove was designed in Fusion 360 application, split into two parts (finger 
rings and a control box). All the elements were printed using a 3D printer. Construction 
assumes three rings for each of the four long fingers and two rings for the thumb. Each 
ring has tapping at the top, to which velostat sensors are attached. For each fingers 
sensor tapping is the same (identical dimensions) while finger rings set are different 
per each finger. The radius of each finger ring is significantly larger than the radius of 
the corresponding finger, because when the finger is bent, the skin folds and the finger 
change its volume significantly.
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3.2. Finger movement’s sensors

The sensors are built using copper tape, velostat, plexiglass and electric wires. Velostat 
is a material with a thick-ness of 0.1 mm, made of a polymer foil impregnated with 
carbon. This makes the material conductive to an electric current and to change its 
resistance with pressure or bending.

Example set of finger rings is depicted in the following image.

Fig. 1. Finger rings placed on the little finger
Rys. 1. Pierścienie zakładane na mały palec
Source: Own work

The most essential element of the exo-glove is the Arduino Nano microcontroller 
connected to the HC 12 module and sensors. The radio module is connected to PIN A10 
of the Arduino Nano. The sensors are connected to the analog input pins A1, A2, A3, A4, 
A5. Source code written for the microcontroller causes sequential read of movement 
data from each sensor. Power is supplied by a 6F22 (9 V) battery through the GND and 
VIN pin. Figure 17 shows the glove connection diagram.

All the connections (Arduino Nano, HC 12 module and finger sensors) are further 
explained below.

Tab. 3. Connection of the HC 12 radio module with the Arduino Nano microcontroller
Tab. 3. Połączenie modułu radiowego HC 12 z mikrokontrolerem Arduino Nano

Arduino Nano HC 12 radio module

5 V VCC

GND GND

10 TX

     Source: Own work
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Fig. 2 HC 12 radio module connection with Arduino Nano microcontroller, battery, and sensors
Rys. 2. Połączenie modułu radiowego HC 12 z mikrokontrolerem Arduino Nano, baterią i czujnikami
Source: Own work



ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552      2022, nr 14

70

Fig. 3. Electric diagram of Arduino Nano microcontroller, HC 12 radio module, batteries, and sensors
Rys. 3. Schemat elektryczny połączeń mikrokontrolera Arduino Nano, modułu radiowego HC 12, baterii i czujni-
ków
Source: Own work

Entire controlling unit (radio module, Arduino board, battery, and sensor connections) 
are put into a box placed above the palms, as depicted below.

Fig. 4. Complete exo-glove
Rys. 4. Gotowa rękawica
Source: Own work
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Fig. 5. Exo-glove on the hand
Rys. 5. Rękawica założona na dłoń
Source: Own work

For each finger sensor following elements were used:
• Two pieces of plexiglass
• One piece of velostat and
• Two pieces of copper tape

Each piece of velostat was smaller a bit in length and width than plexiglass. Each two 
pieces of copper tape were smaller than velostat. To each piece of copper tape, a one 
wire was soldered. Each piece of copper tape was then glued to the plexiglass. Finally, 
it was arranged that a piece of velostat was surrounded with two pieces of plexiglass 
(acting as an insulator), which was surrounded with two pieces of copper tape.

The construction of each finger sensor is depicted below.

Fig. 6. Finger sensor
Rys. 6. Czujnik
Source: Own work
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3.3. Robotic car

The controlled device, a robotic car, was also designed in the 3D design application and 
each of its part were printed using 3D printer. But since it stands as an example (the 
proposed prototype aims to control of any device using an exo-glove) we will not give 
any construction details in here and focus on electronic design only.

Fig. 7. Connection diagram of the Arduino Uno with the robot controls
Rys. 7. Schemat połączeń Arduino Uno z elementami sterującymi robota
Source: Own work
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Fig. 8. Robot wiring diagram
Rys. 8. Schemat elektryczny robota
Source: Own work

Fig. 9. Completed robot with a closed gripper jaw
Rys. 9. Gotowy robot z zamkniętymi szczękami chwytaka
Source: Own work
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4. Proposed modifications
4.1. Communication medium

The presented prototype uses a wireless radio communication based on Arduino Uno 
/ Arduino Nano microcon-trollers and HC 12 radio communication module. It therefore 
uses radio waves as a communication medium. The pro-posed change covers switching 
into TCP/IP-based communication, using Internet network (or optionally intranet net-
works). This can be achieved in two separate ways.

One of the possibilities is to enrich both Arduino Nano ATMega328P and Arduino UNO 
R3 ATMega328P mi-crocontrollers with the ENC28J60 Ethernet Shield, connect it to  
a wired network and use wired RJ45 cable as a commu-nication medium [8].

The other option assumes the replacement of Arduino Nano ATMega328P and Arduino 
UNO R3 ATMega328P microcontrollers with the ESP8266 or ESP32 microcontrollers 
which has the same functionality as Arduino microchips, but also incorporates Wi-Fi 
antennae and Wi-Fi encryption module. And thus, connect both exo-glove and the 
controlled device to a wireless Wi-Fi network [11][12].

4.2. Exchange server

The original concept implements a direct connection between the glove and the 
controlled device. In our proposed modification such direct communication is possible, 
but not advised. Mostly due to security concerns. A classic client-server paradigm is 
proposed instead [13].

In both above mentioned solutions the TCP/IP transport protocol will be used. The 
server software is planned to be developed using PHP language and a powerful and 
fast Yii 2 Framework. This framework exposes developers with an extensible support 
for building RESTful applications meaning that such server will bring up the exo-glove to 
controlled device scheme to the new levels. In which single glove will be able to control 
multiple devices, placed even thousands of kilometers one from another, where it will 
be possible to control devices using i.e., mobile devices [14].

4.3. Other changes and plans

If the proposed solution will require an extra level of protection and security then 
a blockchain can be used instead of a typical server-based backend, as discussed 
in another article, titled “Protection of personal data using blockchain”, by Maciej 
Madejczyk, Tomasz Trejderowski and Beata Trejderowska. One of the proposed changes 
is an already mentioned replacement of single 6F22 battery with a rechargeable battery 
set that will allow an exo-glove to operate hours between each charge.

One of our next steps, after the entire prototype is completed, is to assess communication 
speed and quality, be-tween an exo-glove and controlled device, over TCP/IP network, 
when middle backend (server or a blockchain) is hosted in a various geographic 
locations among the entire world. For example, we want check details between bending 
fingers and controller device reacting to such change, if both exo-glove and the device 
are placed thousands of kilometers from each other. We plan to author another article 
on summarizing these tests.
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5. Conclusions

The following article is our initial report on the prototype on which we are currently 
working. It consists of an exo-glove that uses Internet as the solely communication 
channel and TCP/IP as a communication protocol’s proposed replacement for the HC 
12 radio module and a wireless communication. We are aiming into producing a cheap 
exo-glove for the application in Internet of Things in general, especially in telemedicine 
and telemetry applications.
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PRoPozYCJA ADAPTACJI RęKAWICY Do STERoWANIA 
RoBoTEM NA PoTRzEBY APlIKACJI W RozWIązANIACh 
z zAKRESU INTERNET oF ThINGS

STRESZCZENIE

Niniejszy artykuł stanowi wstępną prezentację koncepcji oraz budowanego prototypu 
rękawicy sterującej zdalnymi urządzeniami. Planowany prototyp pozwoli na sterowanie 
nimi na praktycznie nieograniczone odległości, przy pomocy sieci Internet. Naszym 
celem jest wykorzystanie bezprzewodowej egzo-rękawicy w zastosowaniach z zakresu 
telemedycyny oraz w rozwiązaniach telemetrycznych. 

SŁOWA KLUCZOWE

rękawica do sterowania robotem, zdalne sterowanie, Internet of Things, IoT, telemetria, 
telemedycyna
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ted under the terms of Creative Commons licenses: Attribution-NonCom-
mercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License available:  
www.creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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AlGoRYTM WIzYJNY RozPozNAJąCY zABRUDzENIE 
KoMoRY FARBoWEJ

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono algorytm systemu wizyjnego oraz przedstawiono przykłady jego działania,  
przetwarzający obraz komory farbowej w sposób umożliwiający automatyczne rozpoznanie czy jest 
i w jakim stopniu zabrudzona farbą drukarską.  Istotą algorytmu jest jego prostota, umożliwiająca 
jego aplikacje na wybranych sterownikach PLC. Przykładowe oprogramowanie oparto o system 
Vision firmy National Instruments. Algorytm stanowi część urządzenia myjącego komory farbowe. 

SŁOWA KLUCZOWE

system wizyjny, rozpoznawanie barw, komora farbowa, identyfikacja zabrudzeń.

1. Wstęp

Automatyczne rozpoznawanie pojawienia się barw w miejscu gdzie one nie występowały 
jako takie, nie nastręcza kłopotów [1]-[3]. Zwłaszcza, jeżeli  istnieje możliwość 
porównania obrazu obiektu ze zdjęciem określonego obiektu bez zmian w barwach [4]. 
Problemy jednak narastają, gdy pojawiają się dodatkowe obostrzenia lub utrudnienia, 
jak np. zmienność pola obserwacji obiektu (np. na skutek innego ustawienia kamery), 
zmienność oświetlenia obiektu (np. na skutek przesunięcia obiektu względem źródła 
światła), niedostatek oświetlenia oraz możliwość wystąpienia pośród barw dodatkowych 
bieli i czerni.  W omawianym przypadku są również elementy ułatwiające rozwiązanie 
problemu, jaką jest bez wątpienia,  naturalna barwa drukarskiej komory farbowej, na 
której obserwujemy pojawianie się barw dodatkowych, którą z dobrym przybliżeniem 
możemy uznać za barwę szarą. Największą jednak trudnością była konieczność 
zastosowania możliwie prostego algorytmu, z uwagi na przeznaczenie aplikacji opartej 
o algorytm do zastosowania w sterowniku PLC.  Poniższa praca przedstawia propozycję 
sposobu rozwiązania problemu.

2. Opis sytuacji 

Obiektem, w którym należy rozpoznać zmiany barwne jest drukarska komora farbowa, 
tzw. komora raklowa,  będąca elementem linii drukarskiej, poddana procesowi mycia.
Celem analizy wizyjnej jest określenie czy proces mycia doprowadził do usunięcia 
resztek farby. Farba pozostała po procesie jest elementem barwnym, którego 
wystąpienie należy rozpoznać.  Do wymagań wobec systemu wizyjnego należy zaliczyć: 
brak informacji o kolorze farby drukarskiej, brak informacji o ostatecznym położeniu 
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komory względem kamery, jak i źródła światła, słabe oświetlenie komory pochodzące 
głównie z odbić zewnętrznego oświetlenia komory myjącej. Proces rozpoznawania 
zabrudzeń komory rozpoczyna się po umyciu komory i włączeniu  oświetlenia 
komory myjącej, po którym następuje ustawienie kamery wewnątrz komory farbowej  
i wykonanie zdjęcia. Tak wykonaną fotografię należy poddać obróbce algorytmem 
wizyjnym, w celu ustalenia czy komora jest zabrudzona resztkami farby i określić 
stopień tegoż zabrudzenia. W przedstawionym problemie jest kilka pułapek. Pierwsza 
to brak określonej palety możliwych kolorów. Jest to spowodowane zarówno faktem 
różnorodności kolorystycznej farb drukarskich, jak i spostrzeżeniem, że farba jest 
wymieszana z rozpuszczalnikiem zmywającym, który ma własny, różny np. w okresie 
eksploatacji, kolor własny. Kolejną trudność sprawia brak powtarzalności w położeniu 
komory względem obiektywu i względem oświetlenia. Sprawia to, że uzyskiwany na 
fotografii obraz jest zawsze trochę inny i nie da się pozyskać wzorca. Zaś zastosowanie 
uczenia maszynowego, z uwagi na moc obliczeniową systemu, nie jest praktyczne,  
o ile w ogóle możliwe [5][6]. Z tych względów odpowiednie przetworzenie pozyskanych 
danych wizyjnych już na wczesnym etapie jest niezwykle istotne [7]. 

2.1. Zastosowana metoda analizy obrazu
Zastosowana po wielu nieudanych próbach metoda rozpoznawania zabrudzenia opiera 
się na dwu filarach. Po pierwsze, na uznaniu, że naturalna barwa komory jest zbliżona 
do idealnej barwy szarej, Po drugie, że niewielkie zmiany położenia komory farbowej 
nie wpływają zasadniczo na odczyt stanu barwnego komory.
Założenia te, zweryfikowane w trakcie prób, pozwoliły na zbudowanie algorytmu 
rozpoznawania zabrudzeń komory farbowej. 
Pierwszym testowanym pomysłem była poprawa jakości badanego obrazu, poprzez 
normalizację barw w  przestrzeni barwnej RGB, która pozwala wydobyć czyste kolory  
z pominięciem półcieni i drobnych przyciemnień rozjaśnień [8], a następnie zastosowanie 
progowania, w celu oddzielenia szarości odpowiadających barwie komory [9].

2.2. Normalizacja przestrzeni barwnej

Główną ideą analizy przy wykorzystaniu normalizacji przestrzeni barwnej jest 
wyeliminowanie wpływu intensywności światła padającego na poszczególne piksele 
oświetlanej sceny [10][11]. Badając piksele w przestrzeni RGB intensywność światła 
padającego na dany piksel można wyrazić jako :

                I=R+G+B                  (1)
, gdzie R, G i B są odpowiednio wartościami piksela w kanale czerwonym, zielonym  
i niebieskim. Przy tak zdefiniowanej intensywności można wyprowadzić znormalizowane 
wartości poszczególnych kanałów barwnych piksela poprzez podzielenie odpowiedniej 
wartości R, G lub B, przez I [12][13]:

                                                       (2)

                                                       (3)

                                                       (4)



ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552        2022, nr 14

79

Zabieg ten pozwala uzyskać informacje o kolorze danego piksela,  niezależnie czy jest 
on w pełni oświetlony, czy też znajduje się w cieniu.

Przeprowadzono próby działania algorytmu normalizacji w przedstawionej formie na 
rzeczywistych zdjęciach zabrudzonej komory raklowej, dla farby zielonej oraz dla farby 
czarnej (Rys. 1.).

Rys. 1. Komora zabrudzona i efekt zastosowania normalizacji (lewa) dla farby zielonej, (prawa) dla farby czarnej 
Fig. 1. Chamber with leftover paint and normalization effect (left) for green paint, (right) for black paint
Źródło: Opracowanie własne

W przypadku analizy zabrudzenia farbą zieloną widoczne jest, że algorytm bardzo 
skutecznie wyróżnił te piksele, dla których barwa jest najbliższa idealnej zieleni, 
natomiast nie poradził sobie z refleksami świetlnymi. Jednakże patrząc na rezultaty  
w przypadku farby czarnej należy stwierdzić, że uzyskany w wyniku działania algorytmu 
normalizacji obraz nie tylko nie wyróżnia pikseli czarnych, ale wręcz przeciwnie, różnice 
między barwami zostały zatarte.

Tak proste podejście, jak pokazano na wcześniejszych rysunkach, okazało się niestety 
nieskuteczne dla analizy kolorów nie będących złożeniem barw podstawowych, z silną 
dominacją jednej składowej. Pożądany efekt w takiej sytuacji można uzyskać jedynie w 
przypadku źródła emitującego światło białe, a także jednakowych charakterystyk dla 
poszczególnych barw na matrycy kamery. Jest to związane ze wzorem określającym 
wartość danego kanału barwnego w pikselu [4]:

fc (x)=mb (x) ∫ωs(λ,x)e(λ,x) ρc (λ,x)dλ                                            (A)

We wzorze tym mb (x) określa kosinus kąta padania światła względem normalnej do 
powierzchni, s(λ,x) oznacza albo e do punktu powierzchni dla danej długości fali, ρc 

(λ,x) jest charakterystyką danego kanału barwnego piksela matrycy kamery, e(λ,x) 
natomiast określa charakterystykę spektralną światła docierającego do danego punktu 
powierzchni. Całkowanie następuje po całym spektrum światła widzialnego.
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W warunkach rzeczywistych uzyskanie światła jednorodnego, tj. o identycznej 
charakterystyce w każdym punkcie przestrzeni oraz białego, tj. obejmującego całe 
widmo światła widzialnego z jednakową intensywnością, jest niemal niemożliwe, za 
wyjątkiem specjalnie zaprojektowanych układów. Sprawia to, że do wzorów (2)-(4) 
należałoby dodać poprawki, wynikające z różnego udziału poszczególnych kanałów 
w świetle oświetlającym scenę. W warunkach przemysłowych poprawki takie nie są 
obliczalne ze względu na zastosowanie różnych źródeł światła, a także liczne odbicia.

Co więcej, z uwagi na specyfikę badanego zastosowania, a więc analizy pozostałości farb 
drukarskich, większość z wykorzystywanych kolorów jest daleka od idealnej czerwieni, 
zieleni lub niebieskiej barwy.

Z tych powodów zastosowanie normalizacji przestrzeni barw nie spełnia wymagań 
stawianych przed algorytmem rozpoznawania barwy i należało opracować do niego 
inne podejście. 

2.3. Własny algorytm rozpoznawania barw

W ogólności algorytm opiera się na porównaniu wielkości rozpoznawanych plam 
barwnych w komorze czystej (wzorzec), w porównaniu do wielkości plam barwnych 
komory weryfikowanej. Pomysł ten tylko z pozoru jest prosty. Trudność polega na tym, 
że komora nie ustawia się po wykonaniu czynności mycia dokładnie w takiej samej 
pozycji jak komora do zdjęcia wzorcowego. Powoduje to zmiany zarówno w oświetleniu 
komory,  jak zmiany w zakresie ustawienia obiektu względem kamery. Rysunek 2 
przedstawia zdjęcia komory wzorcowej i komory zabrudzonej:

Rys. 2. Zdjęcie komory wzorcowej oraz zabrudzonej; 
Fig. 2. Photo of the reference and dirty chamber;
Źródło: Opracowanie własne
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Na zdjęciach widać wyraźnie zmianę położenia komory brudnej względem wzorca 
(położenie dysz myjących), co zaowocowało pojawieniem się refleksów bieli w innych 
miejscach jak w komorze wzorcowej. W innych sytuacjach zmiana położenia komory 
może spowodować powstawanie np. głębszych cieni.

Ponieważ algorytm ma być zastosowany w sterowniku maszyny myjącej. Algorytm 
rozpoznawania nie może być zbytnio rozbudowany, musi być możliwy do wykonania 
przez stosunkowo skromne możliwości obliczeniowe sterownika. Dlatego odrzucono 
pomysł, by wykorzystać uczenie maszynowe. Ostatecznie algorytm opiera się na  
odrzuceniu ze zdjęcia wszystkich tych pikseli, których barwa w pewnych granicach 
mieści się w pojęciu barwy szarej. Pozostałe po tym procesie piksele są zliczane, a ich 
ilość porównywana do ilości na zdjęciu wzorcowym. Jak ustalono w trakcie doświadczeń, 
niewielkie zmiany położenia komory farbowej nie zwiększają w sposób zdecydowany 
ogólnej ilości plam uznanych za barwne. Jednakże pod pewnymi warunkami.

Barwa szara to taka, której składowe kanałów barwnych są na takim samym, bądź 
bardzo zbliżonym poziomie. W tym senesie najdoskonalszymi przykładami barwy 
szarej jest biel i czerń. To powoduje, że rozpoznawanie barw, oparte czysto na pomyśle 
opisanym powyżej, nie byłoby w stanie rozpoznać zabrudzeń farbami biała i czarną, 
Stąd narodziła się konieczność modyfikacji pomysłu i podzielenia go na trzy etapy: 
rozpoznawanie barw (z wyjątkiem bieli i czerni), rozpoznawanie bieli i rozpoznawanie 
czerni.

Na szczęście udało się to wykonać dla dokładnie tego samego algorytmu, ze zmienionymi 
tylko ustawieniami wyjściowymi stałych parametrów algorytmu.

Metoda rozpoznania barw (bez bieli i czerni)

Analizując to co powiedziano o roli barwy szarej, udało się określić warunki uznania 
piksela za odpowiedzialny za przenoszenie informacji o zabrudzeniu komory.  Zasadę 
wykrywania pikseli niosących informację o zabrudzeniu można zapisać, dla barwy 
każdej z wyjątkiem bieli i czerni:

pbϵ{[R-G|>∆ [R-B|>∆ [G-B>∆   Cb<R,G,B<Cw }  ,                                 (5)
dla czerni:

pbϵ{[R-G|<∆ [R-B|<∆ [G-B|<∆   0<R,G,B<Cw}  ,                                   (6)
dla bieli:

pbϵ{[R-G|<∆ [R-B|<∆ [G-B|<∆   Cb<R,G,B<255} .                                   (7)

Gdzie we wzorach 5,6 i 7 przyjęto oznaczenia:
pb – piksel zawierający informację o zabrudzeniu,
R, G, B – składowe barwne piksela w modelu RGB,
∆ – odstęp definiujący barwę szarą (ustalony doświadczalnie),   
Cb,Cw  – granice wartości składowych barwnych , od których barwa szara traktowana 
jest jako odpowiednio jako czarna i biała; (0, Cb)-czarna, (Cw,255)-biała.

3.3.Testowa implementacja algorytmu

Testowej implementacji algorytmu dokonano w programie Vision Firmy NI. Algorytm 
różni się nieznacznie od opisanego powyżej, jednak różnice wynikają tylko z jego 
adaptacji do możliwości Vision. W testowaniu algorytmu wykorzystano maskę.
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Rysunek 3 obrazuje widok interfejsu użytkownika programu pozwalającego zarówno 
obserwować wpływ zmiany parametrów algorytmu na uzyskane wyniki, jak  
i obserwować zmiany zachodzące w analizowanym zdjęciu. Istotne z punktu widzenia 
algorytmu elementy to: obraz wyjściowy, odstęp składowych dozwolony dla barwy 
szarej, określenie granic barwy białej i czarnej, obraz po zastosowaniu maski  
i odrzuceniu barwy szarej oraz obraz binarny plam barwnych, wraz z jego powierzchnią.

Rys. 3. Widok interfejsu użytkownika programu testowego
Fig. 3. Testing program user interface; 
Źródło: opracowanie własne

4. Wyniki badań

W trakcie powstawania algorytmu,  jak i w trakcie poszukiwania parametrów 
optymalnych wykonano wiele prób, których opisu, jako nie wnoszących nic do wyników 
ostatecznych, nie zamieszczono. Poniżej jedynie przedstawiono pokrótce wpływ 
parametrów opisanych w algorytmie na rozpoznawanie zabrudzenia komory.

4.1. Wpływ odstępu składowych barw na rozpoznawanie barwy szarej

W tabeli 1 zebrano wielkości obszaru uznanego przez algorytm za plamy barwne  
w eksperymencie badania wpływu odstępu pomiędzy składowymi RGB obrazu 
uznanego jako mieszczącego się w zakresie barwy szarej na działanie algorytmu. Na 
rysunku 4 natomiast pokazano, jakie obszary zostały przez algorytm zaklasyfikowane 
jako plamy barwne. Jako zdjęcie wyjściowe wzięto pod uwagę komorę wstępnie 
oczyszczoną, ale zabrudzoną resztkami barwy zielonej (Rys. 5.).
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Tab. 1. Wybór odstępu (∆) składowych barw  RGB dla rozpoznania barwy szarej
Tab. 1. Selection of the spacing (∆) of RGB color components for the gray color

Numer testu ∆ obszar plam barwnych [pix]

1 10 872475

2 20 390231

3 25 186838

4 30 136232

5 40 106241

Komora referencyjna 40 8732

Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Obszary uznane przez algorytm jako plamy koloru w komorze zabrudzonej dla kolejno ∆=10, ∆=20, ∆=25, 
∆=30, ∆=40 w komorze referencyjnej dla ∆=40
Fig. 4. Area defined by the algorithm as color stains in stained chamber for sequentially ∆=10, ∆=20, ∆=25, ∆=30, 
∆=40 in reference chamber ∆=40
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 5. Zdjęcie komory po wstępnym płukaniu zabrudzonej farbą zieloną; 
Fig. 5. Chamber with green paint after initial rinsing ; 
Źródło: opracowanie własne

Jak wykazują dane (Tab. 1 oraz Rys.4.) prawidłowy odstęp dla rozpoznania barwy szarej 
leży pomiędzy 30 a 40. Dla obu tych skrajnych wartości  stosunek powierzchni uznanej 
za barwną,  do barwy szarej to  ponad 12 (plamy barwne komory czystej to mniej niż 8% 
plam zabrudzonej w tym przykładzie komory).

4.2. Wpływ barwy białej i czarnej na rozpoznawanie zabrudzeń 

Po znalezieniu ustawienia  dla odstępu składowych RGB ustalono zasięg barwy białej 
i czarnej, deformującej wyniki poszukiwania barwy szarej. Najbardziej oczywistym 
wydawałoby się, jest przyjęcie, że czarny i biały jest również barwą szarą. Jednakże 
wyniki przeprowadzonych prób wskazują, że wtedy gubimy obszary zabrudzone, od 
których odbija się światło punktowo, dając białe refleksy. Na rysunku 6 (lewa) widać 
efekt rozpoznania barw przy założeniu, że czarny i biały są również kolorem szarym. Na 
rysunku 6 (prawa) przedstawiono to samo zestawienie z uwzględnieniem, że biały kolor 
nie jest szarym. Obrazy zestawiono ze zdjęciem wyjściowym.

Rys. 6. Porównanie rozpoznania barwy z obrazem wyjściowym, (lewa) dla uznawania barwy białej i czarnej jako 
szarej, (prawa) dla nieuznawania barwy białej jako szarej
Fig. 6. Comparison of color detection versus input photo, (left) for treating black and white as gray,  
(right) for not treating white as gray; Źródło: opracowanie własne
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Ostateczne porównanie rezultatów wskazuje, że rzeczywiście nieuwzględnienie 
obszarów białych jako szarych poprawia rozpoznawanie obszarów zabrudzonych, 
jednakże znacznym kosztem uwzględniania odbłysków na powierzchniach czystych 
komory,  jako plam barwnych. Należy uznać, że wyłączenie barwy czarnej i białej 
jest dyskusyjne i w dalszych analizach postanowiono zostawić tę kwestię do analizy 
rozpoznawania barwy białej i czarnej.

4.3. Rozpoznawanie zabrudzeń barwy czarnej

Rozpoznawanie barwy czarnej przeprowadzono dla komory farbowej  zabrudzonej 
farbą czarną, jak na zdjęciu z Rys. 7.(lewa). Jego analiza wg wzoru (5), nie prowadzi do 
sukcesu, co pokazano na rysunku 7(prawa):

Rys. 7. (lewa)Komora farbowa zabrudzona farba czarną (prawa) Wynik działania algorytmu
Fig. 7. (left) Chamber stained with black paint (right) Algorithm output ; 
Źródło: opracowanie własne

Dlatego do komory zastosowano algorytm oparty o wzór (6), który uznaje, że 
poszukujemy barwy szarej, jednakże o ciemnej tonacji  (0<R,G,B<Cw). Niezastosowanie 
tego ostatniego warunku, prowadzi do uznania całego obrazu jako szary. W wyniku prób 
ustalono, że dla oświetlenia panującego w komorze farbowej bardzo szybko kolor szary 
upodabnia się do koloru czarnego, a odstęp pomiędzy nimi jest niewielki. Najlepszym 
uzyskanym ustawieniem, było branie jako koloru czarnego takiego, dla którego wartości 
składowych RGB, nie były większe niż 100 (0-256),  zaś odstęp składowych ∆, podobnie 
jak w obrazie z plamami barwnymi, nie był większy niż 40 i nie mniejszy niż 30. Dla 
takich parametrów rozpoznanie koloru czarnego dało wyniki jak na rysunku 8 (maska 
ogranicza zarys obszaru rozpoznawania).

Rys. 8. Rozpoznawanie barwy czarnej na parametrach optymalnych; 
Fig. 8. Black color recognition for optimal algorithm’s parameters; 
Źródło: opracowanie własne
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4.4. Rozpoznawanie zabrudzeń barwy białej

W okresie prowadzonych prób nie była użytkowana farba biała, analizy dokonano na 
negatywie  zdjęcia komory z farbą czarną. Jednakże z uwagi na symetrię algorytmu,  
w sposób oczywisty,  uzyskano identyczne wyniki jak dla barwy czarnej.

Z uwagi na niejednoznaczny wynik takiego testu dokonano modyfikacji zdjęcia 
zabrudzonej komory, podmieniając edycyjnie kolor zielony na biały. Efekt tych zabiegów 
zobrazowano na Rys. 9(lewa). Ponieważ fotografię poddawano jedynie badaniu 
algorytmem rozpoznawania bieli (wzór (7)), pozostała barwa zielona ma drugorzędne 
znaczenie. Po poddaniu  zdjęcia rozpoznaniu bieli dla ustawień: odstęp składowych ∆ 
uznawanych za biel mniej niż 40, zaś zakres wartości składowych branych pod uwagę 
od 156 do 255. W rezultacie, algorytm rozpoznał jako biały, obszar przedstawiony na 
Rys. 9(prawa).

Rys. 9. (lewa)Przekształcone zdjęcie dla oddania bieli (prawa) Rozpoznawanie barwy białej na zdjęciu preparowanym; 
Fig. 9. (left) Photo transformed to emulate white paint stains (right) White color recognition on transformed 
photo; Źródło: opracowanie własne

Kopiowanie ustawień dla czerni okazało się złym pomysłem, z uwagi na liczne refleksy 
świetlne dające pozorne wrażenie barwy białej. Dlatego w wyniku dalszych prób 
ustalono, że optymalnym zakresem uznawania barwy za białą jest zakres od Cw do 255  
dla Cw=206 (Rys. 10).

Rys. 10. Rozpoznawanie barwy białej na zdjęciu preparowanym z ograniczonym zakresem, uznawanym za biel;
Fig. 10. White color recognition on transformed photo with limited range of pixel values being treated as white;
Źródło: opracowanie własne
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5. Wnioski

Przeprowadzone analizy i próby wykazały, że prezentowana metoda rozpoznawania 
zabrudzeń komory farbowej, pozwala na zbadanie braku zabrudzeń pofarbowych  
lub wykazanie, że takowe zabrudzenia istnieją niezależnie od barwy farby brudzącej 
komorę. Największym problemem prezentowanego rozwiązania było rozpoznawanie 
barwy białej. Prezentowane rozwiązanie nie wyjaśniło do końca problemu refleksów 
świetlnych uznawanych,  jako zabrudzenie po farbie białej. Drugim istotnym problemem 
okazała się barwa czarna, która z uwagi na trudności z uzyskaniem równomiernego 
oświetlenia komory raklowej, mogła być  wykryta pomimo braku zabrudzeń. Tym nie 
mniej prezentowane rozwiązanie  zawiera  wystarczającą dokładność  rozpoznania do 
zastosowań przemysłowych, szczególnie, że istotnym elementem prezentowanego 
podejścia była postulowana od początku jego względna prostota, która dała możliwość 
implementacji algorytmu na sterowniku PLC.
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VISON ALGORITHM FOR DETECTION OF INK CHAMBER 
STAINS

ABSTRACT

The article presents the algorithm of the vision system and presents examples of 
its operation, which processes the image of the ink chamber in a way that enables 
automatic recognition of whether it is dirty with printing ink and to what extent. The 
essence of the algorithm is its simplicity, which enables its applications on selected PLC 
devices. The sample software was based on the National Instruments Vision system. 
The algorithm is part of the ink chamber washing device.
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vision system, color recognition, ink chamber, stains identification.
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PRoTECTIoN oF PERSoNAl DATA USING BloCKChAIN

ABSTRACT

The presented document is a scientific and technical proposal of the possibility of using blockchain 
in the process of protection of personal data on the Internet and inside IT systems. The key aspects 
of this proposal along with most pros and cons are discussed within this article. A brief discussion of 
prototype of proposed solution is also included.
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1. Definitions
1.1. Personal data

Personal data, also known as personal information or personally identifiable information 
(PII), is any information related to an identifiable person [1].

National Institute of Standards and Technology defines personally identifiable 
information as “any information about an individual maintained by an agency, including 
(1) any information that can be used to distinguish or trace an individual’s identity, 
such as name, social security number, date and place of birth, mother’s maiden name, 
or biometric records; and (2) any other information that is linked or linkable to an 
individual, such as medical, educational, financial, and employment information” [2]. 

European Union widens this definition in its GDPR directive into “any information which 
[is] related to an identified or identifiable natural person” [3].

1.2. Blockchain

A type of decentralized network database, a growing list of records, called blocks, which 
are securely linked to-gether using cryptography [4]. Each block contains a cryptographic 
hash of the previous block, a timestamp, and transaction data. Each block contains 
information about the block before it, and so they form a chain, with each additional 
block reinforcing the ones before it. This feature causes blockchains to be resistant to 
modification of their data because once recorded, the data in any given block cannot be 
altered retroactively without altering all subsequent blocks [5].

s. 89-100
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The generation of the mentioned cryptographic hash requires intense mathematical 
calculations and thus uses a significant amount of computing power. Any person or 
company sharing their computer resources for blockchain calcu-lations is eligible for 
receiving a small amount of fee (called gas fee). On the other hand, these performed 
calculations are necessary for proving that the corresponding blockchain transaction 
was correct (or not). And therefore, whether such transaction can be added to the next 
block (or on contrary). Any proposed solutions that are based on blockchain must either 
include this fee in its business model or must be based on a privately setup blockchain to 
perform blockchain-based calculations and register and store blockchain’s transactions 
[6].

1.3. Smart contracts

A smart contract is a computer program or a transaction protocol which is intended 
to automatically execute, control or document legally relevant events and actions 
according to the terms of a contract or an agreement. The objective of using smart 
contracts is to reduce the need of trusted intermediators, transaction costs and fraud 
losses, as well as the reduction of malicious and accidental exceptions [7]. Due to its 
nature of work, blockchain is a smart contract, because it can automatically control and 
document legally happening transactions.

1.4. Decentralized applications (dApps)

One of the software architectures for building computer software or web applications 
that is based more on direct communication between parties rather than on client-
server communication. Blockchains and participating applications (blockchain wallets) 
are considered decentralized applications because the same portion of information 
(chain of blocks of transactions) is shared among all the nodes of a particular blockchain. 
And therefore, any participating client can communicate with any node of this network.

1.5. Blockchain wallet

Blockchain wallet and a corresponding blockchain account is a computer software that 
allows easy interaction with various blockchain.

There are two general types of blockchain wallets: custodial and non-custodial ones. 
In the first type of wallet, the public and private key (a foundation of cryptographic 
hashes behind the blockchain; later described in this article) are kept on the server side 
of the wallet creator. Since the creator has access to the private key, he can manage the 
user’s (wallet owner) funds. Non-custodial wallets work differently. Private and public 
keys are stored only on the client’s side only. User (wallet owner) must himself make 
sure to remember (copy) the private key for the any event in the result of which this key 
could be lost (for example: deleting of the cache in the browser or switching browser or 
device to another). This private key, stored entirely locally on user’s device, is used to 
interact with the blockchain. All the transactions are signed and checked with it. In the 
below proposed solution it acts as the decryption and encryption key [7].
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2. Introduction
2.1. The definition of the problem

We live in a completely digitalized and networked world, where every action performed 
by us is stored on a server or inside any application. Starting from our professional 
lives (the work we do to support our families and ourselves), going through private 
aspects, leisure, and fun, and to our political objectives, religion believes and fantasies, 
everything has a digital mark stored somewhere, recorded either by our intentional 
decisions (i.e., using or not of solutions) or hap-pens completely beyond our will (city 
surveillance, processing of our payments and shopping etc.).

The information that we share through the Internet and with usage of various 
applications is a part of personal data, also known personally identifiable information 
(PII). Various legal solutions have been executed (i.e., GDPR) to protect our digital 
privacy in these areas [8].

Depending on the hardware and software architecture and business model used by  
a given application, PII can be transferred and stored in a various solution, with storing 
on a server and exchanging it with an acting client being one of the most popular. Our 
PII data is kept on a distant server in this case, encrypted with a strong and secure 
cryptographic algorithm in most cases.

This approach narrows down to the one of the biggest problems when it comes into 
securing our PII data. All that is needed to gain access to it, is for the attacker or intruder 
to poses of our password. This can be achieved including social engineering methods. 
Then, using the same service (i.e., healthcare network, bank, or social network), they 
have unlimited access to our most precious, intimate, and confidential data.

2.2. Solution proposal

What we want to achieve as a counter-solution is the deviation of above architecture in 
four fundamental areas: 

1. store data on a single server, but inside a blockchain,
2. store data not as a datagram (i.e., separate data chunks, like name, birthdate, 

bank account, credit card num-ber), but in form of a one big, encrypted data blob 
and

3. store private key, which allows decryption of this data, entirely on client side 
(meaning in a local computer, mobile device or inside web browser’s local storage),

4. limit number of connections and transactions between client and server to as 
minimal as possible.

In other words, PII data is encrypted both in storage and in transit, as a meaningless 
blob of bytes, and can be de-crypted into logical and readable form on a user computer 
or device only. The private key needed to decrypt this data is stored within browser’s 
local cache memory and only there can be turned into readable data. In case of user 
clearing the cache and forgetting its private key, the entire PII dataset is inevitably lost, 
because it is never and anywhere stored in a readable form. It is always kept (both in 
storage and in transit) as an encrypted blob of data.

It is also not possible to gain access to that PII dataset by any non-authorized personae 
(i.e., attacker or intruder), because it is stored in a decentralized form, inside a blockchain. 
It is also not possible to alter this data in any unauthor-ized way, because each part 
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of this data is stored within a block and each change of this data is a blockchain’s 
transac-tion. Which is resistant for any kind of alteration or modification, because once 
recorded, the data in any given block cannot be altered retroactively without altering 
all subsequent blocks [5].

Our aim is to replace the traditional client-server paradigm with the client-blockchain 
alternative. And build a pro-totype of a web service that will allow to store PII data 
securely, with the assumptions and requirements explained above.

Another huge problem is data in transit. The current client-server paradigm assumes 
establishing connection be-tween communicating parties as often as possible. Because 
data is in transit all the time and travels between server and client on regular basis, it 
is an easy task for the attacker to gain access to it using techniques like man-in-the-
middle, session hijack or similar.

Our counterproposal is to limit amount of these connections to an absolute minimum. 
We want to achieve this by storing data locally on user device and exchanging it with the 
server (actually: blockchain) only 2-3 times per session.

3. Problem analysis

When we want to limit amount of communication between the server and the client as 
much as possible, we en-counter following problems:

1. Data desynchronization between sessions.
2. Security of the decryption and encryption key when using the browser by different 

users
3. Possibility of data loss, or the inability to recover data in the event of a loss of the 

key
4. Problem of finding out which user was working on given blob and saving that blob 

to a correct record in the database.
These four problems will be now further discussed.

3.1. Data desynchronization between sessions

The problem occurs in the following scenario. The user was working on one of their 
devices. Let us call it Device A. The user has performed tasks or duties, updating their 
locally stored data blob. But has not finished their session on that device and switched to 
using the webservice on a different computer, device, or browser. Let us call it Device B.

Because session was not finished on Device A, the server (or actually — blockchain) 
has not received the most up-to-date data blob. Starting activity on Device B causes 
that device to receive outdated data blob from the blockchain, making user working 
on outdated PII data. This is not the only problem. Supposes that the user decides to 
continue his work, not even knowing that they are working on outdated data blog.  
If user ends their session on Device B and causes data blob to be sent to blockchain, 
that update will override or otherwise invalidate “older” blob update, still waiting in the 
Device A, because of unfinished session there.

One of the proposed solutions to the problem is to limit sending encrypted and locally 
stored data blobs to block-chain to a minimum, while keeping sending information 
about active session (and changed to data blob occurring local-ly) to the blockchain or 
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supporting database as often as needed. This would allow to store information about 
active sessions and warn the user that starting a new session on given device, while 
another session is kept active on another device, will lead to a data loss or corruption.

3.2. The security of the decryption and encryption keys on shared computers

In our proposed solution everything is stored on the client side, in web browser’s local 
storage. When the same device or web browser is used by more than one user then this 
information (namely encryption and decryption keys) can possible be made available 
to all other users.

To solve this problem, we would have to consider storing encryption and decryption 
keys in a location other than browser’s local storage. Or to provide end user with an 
ability or a tool to clear the decryption key and set it back. Or to encrypt the encryption 
and decryption key with other hash, salt, or data. Or introduce any other solution for 
separating different key sets stored and used on the same device. This is one of the 
areas to be explored together with the planned prototype and proposed experiments.

3.3. The possibility of data loss, or the inability to recover the data in the event of 
a loss of the key

In our proposed solution, the entire data blob is stored locally and encrypted 
with encryption key know only to data owner (the user). Therefore, in the event of  
a decryption key lost (intentionally or not intentionally — i.e., accidentally clearing of 
the browser’s cache), the user loses access to all the data. It is impossible to decrypt or 
gain access to the data blob in any other way than by providing a correct decryption key.

This is a well-known problem that can be found i.e., when encrypting disks or pendrives 
using BitLocker or similar software. The solution is also an established industry 
standard, and it narrows down into asking the user to store de-cryption key in a safe 
location. Print it on a piece of paper, save it to an USB drive or store it within on-line 
storage [9].

Similar solutions can be considered in case of our proposed solution. User would be 
requested to remember, write down, print out or store securely the decryption key and 
would be provided with the possibility of re-entering it in the event of any decryption 
key loss (like in mentioned situation of clearing browser’s local storage).

3.4. Distinguishing of users on the blockchain side

In typical client-server paradigm, sensitive data is stored on the server and local client 
(namely a web browser) is working with the data stored remotely. Therefore, it must 
always provide the server with any kind of identification. Based on that ID, server 
“knows” which client is sending requests and can save data in a correct record in its 
database.

In a proposed solution, sensitive data is stored locally and exchanged with the 
blockchain only on a rare basis. There is no ID kept on server or locally and therefore 
the blockchain may not “know” to which user currently sent data blob belongs and thus, 
to for which user given blob should be saved.
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One of the solutions for this problem is to use decryption key also as a unique identifier 
of the user and the data blob that it decrypts. Decryption key would be generated on 
server-side in this case. Unfortunately, this solution assumes that the decryption key 
will be travelling through the Internet together with the data blob that it can decrypt, 
which poses a security risk. To resolve this issue our proposed solution must possible 
include storing the decryption keys in other location than data blobs, for example inside 
Amazon KMS system. Or use other ways of uniquely identifying of data blobs and their 
corresponding users [10].

We will now discuss two different approaches into design and development of  
a prototype system based on above mentioned criteria, assumptions, and requirements. 
Both use case scenarios assume using blockchain, but first one only uses transaction 
signing using blockchain platform while second scenario assumes using of a crypto 
wallet and storing decryption key in one of them.

4. Scenario one: Locally stored decrypted data

Our first suggestion covers the use of the method of signing transactions on the 
blockchain platform.

When the user enters our prototype website, we read the information from the 
browser’s cache, namely the de-cryption key and date of the last operation, if any.

If both pieces of information are missing, two buttons are displayed, to allow: (1) user 
to create a new account and (2) reading of the data blob. User is requested to provide 
(into an input field) the decryption key. It will be used both as decryption password and 
a unique identifier, to read a correct blob from the database and save it to the local 
storage.

When the decryption key is available, we read the data blob from the server. When 
the date and key are available, we immediately display the data and allow the user to 
continue his work where he has finished it.

4.1. Registration of a new decryption key 

When the user creates a new account, a decryption key is generated for the user on the 
server side. Once generat-ed, it is saved on the server and assigned to an information 
blob — empty for now. Both decryption key and empty data blob is returned to the 
client (user’s web browser) during this first query.

The key is then cached (on client-side) along with the already decrypted blob of 
information. In addition, the user has the option to copy their key, to save it somewhere 
(e.g., in KeePass or on a piece of paper).

The web service interface also provides two more buttons: (1) for clearing the cache 
(this operation deletes data blob and the decryption key, both stored locally), and (2) 
for end work (this operation encrypts the locally stored data blob and sends it in an 
encrypted form to the server along with the decryption key). The second operation 
(end of a work) also removes the blob from the cache, but it leaves the key. So, the next 
time users start using our prototype webservice, the data will be received from the 
blockchain and made available to the user automatically and instantly.
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This operation (registration of a new decryption key) in client-blockchain paradigm 
corresponds to a typical oper-ation of registering new account in client-server 
communication. The only difference is that entire dataset for the whole user account 
and all operations available on it is stored in the blockchain, not in the server, and is 
stored in an encrypted form. It is available in unencrypted form for the local device 
only.

4.2. Use of existing decryption key

User with an existing account provides a decryption key to an input field. The key is 
sent to a server (a block-chain) and is used as an identifier. Remote party (blockchain 
or server) sends back an encrypted blob of data that corre-sponds to the received 
decryption key. Local application decrypts received blob of data and allows user to use 
the appli-cation and interact with their PII data with extremely limited or no interaction 
with the server.

4.3. End of work

Because user is working with its data and the whole web application entirely locally, 
there is a need to introduce a new operation that will force-synchronize data with the 
remote part (backend, server, or blockchain). We call it initially “end of work” stage. It is 
comparable to forced logoff. In our client-blockchain paradigm user must logoff (meaning 
that they must intentionally end their current work) to force data synchronization with 
the remote part of the application.

If this part is skipped, then we are running into a problem described in point 3.1 above.

4.4. Change of an existing decryption key

It is possible to generate a new encryption key. A query to the backend (blockchain or 
server) with the old decryp-tion key will cause it to generate a new one and return it to 
the user. During the next “end of work” stage locally stored PII data (data blob) will be 
encrypted with the new encryption key. During the generation of the key on the server 
side, we need to decode the blob, using old decryption key and encrypt it again with the 
new encryption key.

Due to the problem described in point 3.1 above it might not be possible to change the 
decryption key in device X if there is an active session maintained on another device. 
Doing so will cause data corruption, because data blob kept in blockchain would already 
be encrypted with the new encryption key while other device would still try to decrypt it 
with the old key, kept in that device’s local storage.

4.5. Other scenarios

If decryption key is found in local storage and it is verified with the remote (blockchain 
or server) that it is valid, but the data blob is missing in local cache then this scenario 
continues as described in point 4.2 with only exception that the application does not 
display any input field and does not ask user for the description key, but rather uses the 
one from the local storage. It sends it to the backend and receives encrypted data blob 
from where, which it then decrypts locally.
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If both valid decryption key and locally stored data blob is found and if date, timestamp, 
or other identifier used confirms that this data blob is the most recent one then we use 
it for a normal local web application operation and we do not send any query for data 
blob to the remote to not risk data corruption.

4.6. Summary of scenario one

In this use case scenario (Locally stored decrypted data) we assume that the 
communication between client and the remote backend (blockchain or server) is 
limited to only three operations: (1) registering of a new account / creating data blob, 
(2) receiving encrypted data blob after providing valid decryption key each time and (3) 
sending encrypted data blob after “end of work” operation to synchronize local data 
changes with the remote backend.

5. Scenario two: Ethereum-type blockchain

The second scenario is not an alternative to the first one, but more like an extension to 
it. It extends the first sce-nario by the means of reusing blockchain-available solutions 
everywhere it is possible [11]. This includes: (1) replacing server with Ethereum-type 
blockchain and thus creating a decentralized application (dApp [12]), (2) replacing 
typical server-side logic with blockchain-based smart contract and (3) replacing local 
application with blockchain wallet.

In this scenario we would have to create our own prototype of blockchain, create  
a smart contract and reuse existing blockchain wallet software (i.e., MetaMask [13]
[14], Coinbase [15]) or develop own one. Our smart contract, stored within blockchain, 
would have minimal logic, reduced to storing, reading, and saving of data blobs. All the 
remaining logic, including data blob decryption and encryption, would be still purely 
client-side, but based on blockchain wallet this time.

We would use smart contract as a backend in this scenario and we would limit 
communication between it and the blockchain wallet again to the absolute minimum — 
reading of encrypted data blob in the beginning of each session and saving encrypted 
data blob, containing all the data modified during current session, at the end of it. And 
the entire solution would reuse the decentralized apps (dApps) paradigm [12].

With this approach we are reusing the most important (from security standpoint) 
feature of dApps — the decen-tralization of data. In this paradigm there is no one single 
server, but a blockchain instead. To alter data stored in this way and attacker or intruder 
would have to perform a successful attack on all the blockchain’s nodes together and 
in the same moment of time. The other alternative is to attack user’s computer directly, 
because all the logic and application’s functionality is performed locally on user device. 
Data exchange is limited to a minimum, so chances for implementation of a man-in-
the-middle, session-hijack or similar attack vectors are reduced to also a minimum [12].

As mentioned in the introduction to this article, any write-data operations performed on 
blockchain are subjected to a small fee (gas fee) paid to the person or company sharing 
their hardware for processing transactions inside block-chain and signing transactions 
stored in blockchain. This fee must be included in any discussions about the proposed 
solution. There are two options to manage it. One is to run proposed prototype based on 
own blockchain. Second is to include fee in solution’s business model. The first solution 
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also includes monthly costs, for running servers needed to power own blockchain. So, 
this again narrows down to including costs in business model.

6. Pros and cons
6.1. Proposed solution in general

We have identified the following pros of the proposed solution in general:
1. Undisputable and definitive security of the data
2. Could be interesting to the people or parties interested in data security
3. Could be especially useful in scientific experiments and business applications 

where user is storing their most sensitive, private, and intimate data, like 
Facebook alternatives

So far, we manage to identify only one con of the proposed solution — that is already 
mentioned user experience downside. Where user is forced to perform additional 
operations (“end of work”) to maintain data synchronization be-tween sessions. They 
might not be used to this since other applications (in classic client-server paradigm) 
does not require users to perform such.

6.2. Pros and cons for scenario one

Pros:
1. Total control over data flow and application flow
2. Fast flow of information in case of creating an API
3. Key and data security (stored on the client’s side)
4. Free for users (no gas fee needed in business model)

Cons:
1. Problems for the user in case of loss of a decryption key, or the danger of storing 

it in the database
2. Possibility of hacking the server and data by the attacker (low chance, but still)
3. Session security (leaving the browser, not logging out)

6.3. Pros and cons for scenario two

Pros:
1. Data safety (stored locally)
2. Total control over the application flow
3. Additionally increased data security when using public blockchain with a high 

number of nodes
4. Decryption key safety (located on the client side in an encrypted wallet)
5. Comprehensive account recovery system already in place (due to using wallet’s 

software solutions)
Cons:

1. Slower data flow due to the fact of using a public blockchain
2. Gas fee when using a public blockchain with a high number of nodes
3. Sever costs and at least theoretical chance of intruder injecting corrupted data 

into blockchain when us-ing private blockchain with reduced number of nodes

Both solutions are also expensive in terms of time and workforce for the design, 
development, implementation, and management. This means that a significant amount 
of funds must be secured for even development of the prototype.
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7. Conclusions

Today implemented IT applications and systems uses the classic client-server paradigm 
[16]. It assumes a con-stant data exchange between client and server and storing 
data in a classic server. The proposed solution suggests considering a change in this, 
to client-blockchain paradigm with the limitation of interaction between client and 
backend (blockchain) to an absolute minimum.

The proposed solution lacks certain aspects from user experience area and this must 
be further investigated. For example, the fact that user must intentionally perform “end 
of work” and logoff from one device (to force data blog synchronization) to be able to 
work on another device is a problem that might not be widely accepted. Most today 
users are expecting that their application or a web service will be working in classic 
client-server paradigm, in which data is exchanged with the server on regular basis and 
do not require users to act specially in certain scenarios.

On the other hand, this proposed solution minimizes number of interactions and data 
exchanges between local client and the remote backend to an absolute minimum. 
Thanks to this and to other factors, it increases data security to an important level, by 
the cost of UX. It may therefore turn out that the proposed solution will be usable only 
in a specific, scientific conditions like for example certain IT data experiments. And that 
it might not be usable widely in commercial application or solutions.
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oChRoNA DANYCh WRAŻlIWYCh z WYKoRzYSTANIEM 
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możliwościami wykorzystania sieci blockchain w procesie ochrony danych osobowych. 
W artykule przedstawiono kluczowe aspekty proponowanego pomysłu, jak również 
większość zalet i wad. Zawarto również krótkie omówienie możliwego prototypu 
proponowanego rozwiązania.
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USAGE oF SCIENTIFIC ElABoRATIoNS PERFoRMED BY 
ThE lECTURERS DURING ThE EDUCATIoNAl PRoCESS 
oN ThE PATTERNS oF PhYToPATholoGY AS AN 
EDUCATIoNAl DISCIPlINE

ABSTRACT

The experience of teaching Phytopathology as an educational discipline is being examined in this 
article. This article shows how a separate topic (theme) can be used in the educational process 
for intensive learning and better mastering the subject; for assistance in solving specialized and 
practical problems of professional activity in the sphere of growing decorative plants, creating and 
exploiting the objects of the park-garden management; in teaching of growing the planting material 
of decorative plants both in the open air (nurseries) and greenhouses. Varieties of encouraging and 
stimulating the interest to mastering the subject have been exposed.

KEYWORDS

phytopathology, park-garden management, recipients, agrochemicals and pesticides, methodical 
recommendations, Petri-dish, preventative sprinkling, myselium of funguses, damping-off, 
seedlings, Scotch pine seedlings, germination, mycological and statistical methods, saprotrophical 
and parasitical types, mortality from the disease, toxic substances, greenhouse, educational 
disciplines (subjects).

INTRODUCTION

The practical orientation of the process of training future professionals is one of the 
necessary conditions for the effective operation of universities [1, 2]. The qualification 
level of university graduates will affect the efficiency of enterprises, organizations, 
and institutions in which they will work [3]. In the process of preparing highly qualified 
specialists of the garden-park management some scientific work is fulfilled (performed) 
by every lecturer in the accordance with the subject matter of the department.  
It gives the opportunity to keep the knowledge of the subject up to standards, to have 
a command of the information concerning new achievements in this sphere, to conduct 
the information to the recipients in the interesting and exhaustive manner.

s. 101-108

DoI: 10.54264/0036



ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552      2022, nr 14

102

One of the main educational disciplines is Phytopathology. While studying this discipline 
the recipients achieve the abilities to detect diseases of the forest and park plantation 
on the basis of symptoms; to know the character of pathological processes and to 
response to them in time. 

According to the curriculum of holders of bachelor’s degree, studying such educational 
discipline as Phytopathology is performed by the recipients in the third course, VI 
semester. 

In accordance with the curriculum such forms of work as reading, lectures, practical 
trainings, educational practice, modular control (monitoring) (2 modulars), independent 
work of the recipients are planned. The form of the final control is an examination.

The requirements which are put on the lecturers are: 
• to stimulate timely fulfillment of the tasks,
• to motivate the activity of the recipients,
• to ensure the effective team work.

A specific character of this educational discipline lies in a considerable number of Latin 
terms and difficulties in perception of some themes: 
systematic position,
ways of reproduction of funguses,
bacteria,
viruses,
actinomycetes and others.

To make learning (mastering) easier it is necessary to combine theory and practice. 
Here we give an example of such combination while studying the infectional disease  
- Scotch pine seedlings damping-off.

The object of the research: planting material of the Scotch pine with the signs of the 
inflectional damping-off lesion.

The research aim: 
• to show the possibility of acquiring (mastering) theoretic knowledge through 

practical work and independend experiments of the recipients. This publication 
gives an example how by means of an object (Scotch pine or fir tree seedlings with 
the signs of damping-off:

• to learn more thoroughly such questions as the diagnoses of the disease, agricultural 
technology of growing the planting material, calculation and determination of the 
lesion degree, methods of planting material protection and so on;

• to teach the recipients to organize effective and safe work conditions;
• to plan effectively the time for achieving the necessary results;
• to organize measures for growing the planting material of decorative plants both  

in the open air and in the greenhouses and to take care of it.

Methods of the research: mastering the knowledge by the recipients: observation, 
control, experimental methods including both mycological and statistical ones.

Participants of the research: recipients of the two third course groups (first bachelor’s 
degree).
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DISCUSSION

Fusarios or infectional damping-off is the most harmful disease of Scotch pine seedlings 
(Pinus sylvestris L.) at the early age. The agents of this disease are the funguses of 
Dothideomycetes (Alternarіa sp.), Sordariomycetes (Fusarіum spр.), Leotiomycetes 
(Botrytіs spр.), type as well as of Oomycetеs – Globisporangium debaryanum (R. Hesse) 
Uzuhashi, Tojo & Kakish type. The name of the disease was consolidated after the main 
agent – funguses of Fusarіum type [4; 5; 6].

As a result of Scotch seedlings lesion with agents of inflectional damping-off the 
germination is greatly descended, blank space or damping-off sites are observed.

In spite of more than 120-year-old history of studying this disease the problem of 
preventative and protective measures has not lost its topicality. The agents of this 
disease are being met everywhere which has been indicated in many scientific works. 

This disease is being met both in less developed countries and highly developed ones, 
such as the United Kingdom, Finland where the process of growing planting material is 
conducted on a high material and technical level. 

Wide spreading of the disease is explained by the biological peculiarities of funguses 
(agents of the disease) and the mistakes which have been made when the planting 
material was being grown. 

There are many other reasons of wide expansion of the disease:
• different types of feeding among the agents of the disease (saprotrophical and 

parasitical types);
• a great numer of spores and as a result the possibility to lesion the plants quickly;
• the possibility to adopt to the action of pesticides;
• the ability to make up the forms which are resistant to unfavourable environmental 

conditions. 

Chlamydospores of the funguses may keep their ability for germinating for a long time 
under the temperature from -35-40 0С, to +40 0С which is extreme for many kinds [7]. 
Evolution of funguses starts in spring when the soil is wet enough and its temperature 
is not less than +5-8 0С. At the moment of germination the mycelium of the agent 
funguses develops and spreads quickly, lesions the young plants and causes their 
mortality. 

Such conditions are especially favourable for disease spreading:
• rainy and cool weather in May- June;
• very deep sowing or digging in;
• formation of the crust on the surface of the soil;
• usage of compost made of decaying remains;
• too thick sowing.

Mortality of the shoots is caused by the influence of the toxic substances which have 
been formed by the pathogen funguses and they cork the transmitting system of the 
plants.
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Myselium of the disease agents spreads with the speed of 4-5 сm per 24 hours. Very 
often this disease reaches the size of epiphytoty in the greenhouse complexes. The 
disease has two stages: pre-sprout and post-sprout. During the pre-sprout stage blank 
space within the sowing rows appears. During the digging up one can see the dead 
seeds. During the post-sprout stage visually healthy shoots suddenly damp off. It is 
from here the second name of the disease comes – inflectional seedling damp-off.

The source of the infection is the funguses living in the soil, on the plant remains and on 
the surface of the seeds. In the case when the infection accumulates in the soil during 
the seed growing the funguses transit to parasitical way of feeding. 

During mastering the educational discipline Phytopathology the problem of planting 
material lesion with inflectional damping-off agents is examined both in the course of 
lectures and during the practical trainings. At the beginning of mastering the discipline 
in the course of lectures the recipients are acquainted with inflectional and non-
inflectional diseases and their outer signs.

Scotch pine seedlings as well as those of other woody species lesioned with damping-off 
agents are vivid and available exhibits for the use of visual aids and better memorizing 
the theme. Practical trainings are an indivisible part of the acquired knowledge above: 
• the types of plant diseases;
• morphological peculiarities and systematization of the pathogenic organisms;
• the character of pathological processes;
• timely reaction on them;

Fulfilling the tasks of the practice the recipients acquire new skills in finding the diseases 
and their lesion symptoms in the forest and park plantations.

Practical work is done during studying the pathological symptoms on living and fixed 
objects. The objects for every practical training are chosen taking into account not only 
presence of the living, fixed or herbarium material but also the expantion of the disease. 

The practical trainings are followed with drawing the general sight, form and structure 
of the examined objects with their further description. During the practice the recipients 
work out every theme in accordance with methodical recommendations.

Inflectional Scotch pine damping-off is examined in the process of fulfilling the practical 
trainings aimed at learning the diseases of fetuses and seeds (their pre-sprout stage) 
and the diseases of shoots and seedlings (their post-sprout stage).

During learning diseases of fetuses and seeds the recipients are proposed to put the 
seeds of the woody species with quick growing ability into the so-called Petri-dish or 
double-dish. Usually, the Scotch pine or fir tree seeds come up within two weeks. The 
recipients put 100 seeds of the Scotch pine or fir tree on the wet filter paper in the 
Petri-dish and examine their germination (growing). By no means there will be a part 
of the seeds lesioned with the agents of mould in it. Its number/part can be calculated 
according to the formula: 

                                                           [7],
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where P – is the number of the lesioned seeds;
n – is the number of the seeds with the signs of moulding or where mycelium of the 
funguses is visible;
N – the total number of the seeds in the Petri-dish.

While studying the diseases of shoots and seedlings characteristic signs (features)  
of damping-off can be demonstrated to the recipients by pulling the lesioned seedlings 
out of the soil – their axial cylinder roots are bare. 

Depending on the weather conditions the seedlings for experiments are sown either 
in plastic ditches or in the soil; they also can be shown in nurseries, if possible.  
The recipients are also acquainted with the methods of calculating the part (number)  
of the lesioned plants according to the formula given above. 

If the quantity of the lesioned seedlings varies from 5 to 33 % − it is a low degree.  
If it varies from 33 to 66 % − it is a medium degree (level). If the portion of the lesioned 
seedlings is higher – it is a high level (degree) of damage.

Consolidation of the knowledge acquired during the summer practice is also foreseen 
by the curriculum. Different excursions to forestry enterprises and corresponding 
laboratories of scientific institutions existing in the city, are organized. 

The territory for practical training is also divided by the lecturer into the equivalent 
plots and the recipients monitor the plots which have been assigned to them. Then the 
collection of the patterns with the signs of lesion or damage is gathered. The collected 
patterns are sorted. The plant material with the sign of inflectional lesion is put (laid) 
into a wet camera to define the pathogen in 3-5 days. 

During the preparation of the research (diploma) work or during the club activity while 
studying the protective measures, vegetation experiment with different methods  
of seedling processing can be laid as well. The chemical method dominates now  
in the system of protective measures connected with preventation and limitation  
of the disease spreading. The reason is that it possesses higher effectivity, simplicity 
in processing and longer period of its protective action in comparison with biological 
preparations. To avoid the negative influence on the recipients’ health during the 
practice the effectivity of such available biological pteparations as Gaupsin, Planriz, 
Trihodermin BL and Phitosporin M and others can be explored. The pre-sowing seed 
processing of Scotch pines or other species of trees is made for that. It includes floating 
and soaking within the biopteparations.

After floating the seeds of good quality sink on the bottom of the container while the 
empty or the seeds of poor quality go up. In such a way the seeds are sorted. The water 
is poured out, the seeds that have sunk are dried out till the free-flowing condition 
(quicksand). 

Depending on the class of germinating capacity weightings are made in accordance with 
the norm of sowing. Then the seeds are soaked in the solution of the biopreparation, 
dried out again and sown in the soil at a depth of one cm. The seeds which have been 
soaked in the water serve as a standard. 



ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552      2022, nr 14

106

For receiving reliable data 4-5 recurrences of each variant are taken. Looking after 
the seedlings includes regular watering, preventative and destructive sprinkling with 
the solutions of biopreparations, removal of the seedlings lesioned with damping-off. 
Preventative sprinkling by means of biopreparations is performed in the open air or 
greenhouses after the harmonious germination. For the seeds of the Scotch pines or 
fir-trees it usually happens on the 25-th day after sowing. 

The recipients carry out their observation over the shoots, damping-off mortality and 
survival till the moment when the trunks become woody and the danger of lesion with 
pathogenic agents disappens. It is about 2.5 months from the moment of sowing the 
seeds. Calculating the results, the recipients learn to estimate, interpret, synthesize the 
data they have achieved, improve their skills of possessing the programs of statistical 
processing the results of their own research. 

CONCLUSIONS

Summing up it should be mentioned that such form of mastering will make it possible 
to prepare the future specialists in the branch of garden park management more 
qualitively, since different factors (abiotic and biotic) declining the decorative state  
of plants appear both in the process of creating and exploiting the landscape objects. 
Connection of theory and practice promotes the development of recipients’ ability to 
solve complicated both specialized and practical problems of the professional activity 
in the field of growing decorative plants, designing, creating, and exploiting the objects 
of the garden-park management. 

It teaches to grow the planting material of the decorative plants both in the open air and 
in the greenhouses.

It forms the skills for safe usage of agrochemicals and pesticides considering their 
chemical and physical qualities as well as their environmental damage (ingury).

It also promotes using the knowledge in other practical situations connected with safe 
activity. 
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WYKoRzYSTANIE oPRACoWAń NAUKoWYCh WY-
KoNYWANYCh PRzEz WYKłADoWCóW W PRoCESIE 
KSzTAłCENIA NA WzoRACh FIToPAToloGII JAKo DYS-
CYPlINY EDUKACYJNEJ

STRESZCZENIE

W artykule omawiane są doświadczenia nauczania Fitopatologii, jako dyscypliny 
edukacyjnej. Artykuł ten pokazuje, jak osobny temat można wykorzystać w procesie 
edukacyjnym do intensywnego uczenia się i lepszego opanowania przedmiotu. Może 
stanowić pomoc w rozwiązywaniu specjalistycznych i praktycznych problemów 
działalności zawodowej w zakresie uprawy roślin ozdobnych, tworzenia i eksploatacji 
obiektów gospodarki parkowo-ogrodowej, a także nauczaniu uprawy materiału do 
sadzenia roślin ozdobnych, zarówno na wolnym powietrzu (szkółki), jak i w szklarniach. 
Wyeksponowane zostały odmiany, zachęcające do opanowania tematu i pobudzające 
zainteresowania.

SŁOWA KLUCZOWE

fitopatologia, gospodarka parkowa, biorcy, agrochemikalia i pestycydy, zalecenia 
metodyczne, szalka Petriego, deszczowanie prewencyjne, grzybnia grzybów, zgorzelina, 
sadzonki, sadzonki sosny zwyczajnej, kiełkowanie, metody mikologiczne i statystyczne, 
saprotroficzne i pasożytnicze rodzaje, śmiertelność z powodu choroby, substancje 
toksyczne, szklarnia, dyscypliny edukacyjne (przedmioty).

Artykuł udostępniony na licencjach Creative Commons/ Article distribu-
ted under the terms of Creative Commons licenses: Attribution-NonCom-
mercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License available:  
www.creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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РОЛЬ ЗАСОБІВ ІКТ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ 
ІНФОРМУВАННЯ УЧНІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

АНОТАЦІЯ

У статті аналізуються особливості освітнього процесу під час карантину та описано експеримент 
для аналізу стану обізнаності учнів м. Бердянськ Запорізької області із використанням 
інформаційними онлайн ресурсів про Covid-19. Висвітлено теоретичні засади виховання 
здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання.

Методологічна основа дослідження ґрунтується на загальних положеннях теорії пізнання, 
основних положеннях системного підходу, концепції інформатизації освіти. 
Надано аналіз сучасних технологій розробки веб-сайтів, описано ергономічні вимоги до 
освітніх Web-сайтів та теоретично обґрунтовано розробку та проектування веб-сайту для 
інформування учнів про COVID-19. 

На основі проведеного експерименту для аналізу стану обізнаності учнів м. Бердянськ із 
інформаційними онлайн ресурсами про Covid-19 було виявлено необхідність створення 
додаткових засобів інформування учнів про пандемію. 

Описано одна із сучасних тенденцій в області програмування для Інтернету - створення веб-
додатків з RIA. Описано переваги бібліотеки Jquery – підтримка високої якості для додатків, що 
використовують технологію AJAX, яка дозволяє отримати доступ до веб-сервера з браузера, 
не наводячи, щоб перезавантажити сторінку. Надано критеріальне порівняння технологій 
розробки та впровадження динамічних веб-сайтів. За результатами проведеного аналізу 
експлуатаційних характеристик технології розробки, можна зробити висновок про наявність 
переваг у РНР-технології. Описано візуальні та текстові інструментів для верстки сторінок. 
Доведено, що, оскільки, AceHTML володіє основними функціональними можливостям 
HomeSite та HotDog, це робить його найкращим текстовим редактором серед конкурентів. 
Описано найпопулярніші системи управління вмістом, які дозволяють зробити виготовлення 
сайтів максимально простим, звівши його до розробки веб-дизайну та налаштування системи 
управління веб-контентом.

s. 109-126

DoI: 10.54264/0037
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Проведено аналіз сучасних систем розробки сайтів. За результатами загального рейтингу 
CMS (2021 р.) для створення сайту нами було обрано саме GoogleSites, через її простоту 
використання, гнучкість, підтримувані розширення для розробки сайту для інформування 
учнів про Covid-19.

Були сформульовані ергономічні та системні вимоги до нашого сайту та описано поетапну 
технологію розробки освітнього Web-сайту для інформування учнів про COVID-19, він містить 
теоретичну інформацію, індивідуальні завдання та велику кількість додаткових ресурсів для 
самоосвіти і, тим самим сприяє підвищенню якості навчання проектуванню інформаційних 
систем.

Це дослідження являється продовження матеріалів, які було опубліковано у нашій статті 2022 
«Організація виховної роботи закладу освіти під час карантину засобами ІКТ», де описано 
необхідність удосконалення методики виховання засобами дистанційних технологій для 
формування технологій інформаційної адаптації та потреба в сучасних засобах виховання 
поведінки учнів під час пандемії засобами ІКТ.

КлЮЧОВІ СлОВА

дистанційні технології, освітній веб-сайт, ІКТ, COVID-19.

Необхідність удосконалення методики виховання засобами дистанційних 
технологій для формування технологій інформаційної адаптації та потреба 
 в сучасних засобах виховання поведінки учнів під час пандемії засобами ІКТ було 
опубліковано в попередньому матеріалі «Організація виховної роботи закладу 
освіти під час карантину засобами ІКТ».

Тому опишемо кінцеві результати нашого дослідження, що являється продовження 
попередньої публікації.

Мета статті: опис технологічних особливостей створення web-сайту для 
інформування учнів про COVID-19.

Розглянемо більш детально технології розробки веб-сайтів.
Методи ручного створення сайтів дуже важкі, адже вони вимагають великих 
знань в області веб-дизайну та програмуванні сайтів. Але при цьому, вони 
мають незаперечну перевагу: при створювані сайт вручну, можна отримати те, 
що дійсно хочеш. Тож, досвідчені програмісти надають перевагу саме ручним 
методам розробки сайтів [1].

Створювати сайти можна як у текстових, так і візуальних редакторах HTML та CSS. 
Вибір редактора, який буде при цьому використовуватися, залежить виключно 
від поняття зручності для кожного програміста. Дизайн сайту також створюється 
вручну. Для цих цілей можна використовувати будь-які графічні редактори за 
бажанням, також вручну можна відредагувати й вже готові шаблони дизайну. 
Тому, у випадку статичного сайту цілком достатнім для ручного написання буде 
використання «зв’язування» HTML і CSS, з можливим включенням Javascript [2]. 

HTML (англ. HyperText Markup Language – мова розмітки гіпертексту) – це мова, яка 
дозволяє представляти інформацію в Internet. Тобто, HTML це система верстки, яка 
визначає, як і які елементи повинні розташовуватися на веб-сторінці. Інформація 
на сайті, спосіб її подання та оформлення залежать виключно від розробника  
і тих цілей, які він перед собою ставить. HTML-документ може бути переглянутий 
на браузерах різних типів і платформах.
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Основним елементом у цій мові розмітки є теги – набори символів, укладених 
в незграбні дужки. Вони являють собою парну (як правило) конструкцію, яка 
потрібна для того, щоб задати певні властивості тексту або якимось іншим 
інформаційним даних, що знаходяться всередині цієї конструкції. Простий 
приклад: текст, укладений в <b> такі ось </ b> теги, буде відображатися жирним 
шрифтом [3].

Всі HTML теги діляться на дві групи:
1) Блокові теги це основа, що використовується для верстки веб-сторінок. Вони 
являють собою прямокутник, який за замовчуванням займає всю доступну 
ширину сторінки, а його довжина залежить від його вмісту. Блокові теги завжди 
починаються з нового рядка, тобто, розташовуються під попереднім. Блокові 
теги можуть містити в собі інші блокові і рядкові елементи. Приклади блокових 
тегів: універсальний блоковий контейнер <div>; абзац <p>; теги, що становлять 
нумерованих і маркованих списків <ul>, <ol> і <li>; текстові заголовки <h1> тощо.
2) Рядкові теги розташовується на тому ж рядку, що і попередні, тобто не 
переноситься на новий рядок. Як правило, вони знаходяться всередині блочних 
тегів і їх ширина залежить лише від вмісту і налаштувань CSS. В рядкових тегах 
можуть знаходитися інші рядкові теги та контент. Приклади рядкових елементів: 
універсальний рядковий контейнер <span>; гіпер посилання на документ <a>; 
перекреслює виділений текст <s>; вставка зображення <img> тощо [2].

CSS (англ. Cascading Style Sheets «Каскадні таблиці стилів») – це фактично мова 
стилів, яка визначає відображення HTML-документів. CSS працює зі шрифтами,  
з кольорами символів і фону, з полями, з рядками, з висотою і з шириною елементів 
відображення, з фоновими зображеннями, з позиціонуванням елементів і багато 
з чим іншим. Якщо HTML необхідний для структурування змісту сторінки, то CSS 
необхідний для того, щоб форматувати це структуроване зміст. Використання CSS 
полегшує створення якісних сайтів, дозволяючи задати стилі окремих елементів 
сторінок сайту в особливих css-файлах, щоб в подальшому бути впевненим  
в тому, що всі сторінки сайту будуть витримані в єдиному стилі. Найбільш 
важливим з усіх файлів стилів є файл style.css - саме в цьому файлі задаються 
всі основні стилі елементів сайту. Яскравим прикладом переваги використання 
єдиного файлу стилів style.css є оформлення таблиць: задавши в файлі стилів 
ширину осередків всіх таблиць width: auto; і висоту осередків всіх таблиць height: 
auto; можна бути впевненим, що ширина і висота всіх осередків всіх таблиць 
сторінок сайту буде автоматично визначатися змістом осередків. спеціальна 
мова, що використовується для опису сторінок, написаних мовами розмітки 
даних [3].

Роблячи висновки з попередньої інформації, можна сказати, що використання 
HTML та CSS є зручним і не складним, але має й ряд недоліків: обмежені можливості 
при створені сайту; відсутність динамічних елементів; велика кількість коду; 
«дірки» у безпеці сайту.

Однією з сучасних тенденцій в області програмування для Інтернету є створення 
веб-додатків з RIA (Rich Internet Application – «Насичений («багатий») веб-додаток»).  
 
Такі програми дозволяють взаємодіяти з користувачами в більш ефективній, 
динамічній та корисній формі. JQuery – одна з найкращих бібліотек, присвячених 
розробці RIA. Підтримує всі сучасні браузери, має малий розмір, зручність 
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використання, автоматизацію повсякденних завдань веб-програміста, набір 
вбудованих спецефектів і управління, і написана вона в коді JavaScript.

Основні характеристики JavaScript: 1. Прототипно-орієнтована мова 
програмування – в неї відсутнє таке поняття як «клас» (безліч предметів з одними 
і тими ж характеристиками). 2. Скриптова мова – покликана автоматизувати 
виконання того, що користувачі роблять вручну. 3. Мова з динамічною типізацією 
– це означає, що одна і та ж змінна в різних ділянках програми може приймати 
значення різних типів. 4. У неї реалізовано автоматичне управління пам’яттю  
– наприклад, процес під назвою «збирач сміття» регулярно видаляє «непотрібні» 
об’єкти, користувачеві залишається тільки позначити їх особливим чином [4]. 

Однією із важливих переваг бібліотеки Jquery є підтримка високої якості для 
додатків, що використовують технологію AJAX, яка дозволяє отримати доступ до 
веб-сервера з браузера, не наводячи, щоб перезавантажити сторінку, тобто, коли 
відкрита сторінка в даних веб-браузера, то вона завантажується з використанням 
технології AJAX, мерехтіння і мигання екрану повністю відсутні; завантажуються 
дані, які потім можуть бути відображені на веб-сторінці з використанням 
можливостей технології Dynamic HTML (динамічний HTML) [5]. 

Dynamic HTML чи DHTML – це спосіб (підхід) створення інтерактивного веб-
сайту, який використовує поєднання статичної мови розмітки HTML, вбудованій  
(і виконується на стороні клієнта) скриптовій мови JavaScript, CSS і DOM (Document 
Object Model – «Об’єктній моделі документа»), яка реалізує обробку змісту Web-
сторінки [6].

Для створення ж динамічного сайту також не обійтися без серверних скриптів: 
ASP.NET, JSP, PHP. Створення веб-сторінок за фрагментами серверного коду  
є технологією ASP, ASP.NET (Active Server Pages – «Активні серверні сторінки»). 
Технологія ASP була запропонована Microsoft наприкінці 1997 р., як засіб 
динамічного формування HTLM-сторінок. Тож, ASP .NET (спочатку вона називалася 
ASP +) – це нова версія ASP.

Між ASP .NET і ASP досить багато відмінностей. Звичайно ж, з’явилося багато 
нових функцій і можливостей. Але найголовніше полягає в тому, що програмний 
код, який в ASP був включений безпосередньо до складу HTML-сторінки, тепер 
виділений в окремий виконуваний модуль, відкомпільований для середовища 
.NET. А код можна створювати за допомогою будь-якої мови програмування .NET. 
Втім, механізм поділу HTML і програмного коду був реалізований і в старій версії 
ASP. ASP не пов’язана виключно із застосуванням VBScript (Visual Basic Scripting 
Edition «Візуальний основний виклик сценаріїв») або JavaScript. Насправді ж, 
задається технологія Active Scripting, відкриті інтерфейси якої дозволяють 
розробляти і підключати довільні мови сценаріїв [7].

Для роботи з ASP.NET використовується програма Visual Studio. ASP-технологія 
Microsoft набула подальшого розвитку у технологіях JSP, PHP та ін. Технологія JSP 
( Java Server Pages) була розроблена компанією Sun. Microsystems, вона дозволяє 
згенерувати динамічний вміст Web-сторінок, такий як файли HTML, DHTML, XHTML 
і XML, який буде включено в Web-додаток. Файли JSP дозволяють Web-серверу, 
динамічно додавати вміст до сторінок HTML перед їх відправкою запитувачу 
браузеру. При розгортанні файлу JSP на Web-сервері, який забезпечує механізм 
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сервлету ( Java-інтерфейсу), він перетворюється в сервлет, що виконується на 
Web-сервері. Це протилежно JavaScript на стороні клієнта (в тегах <SCRIPT>), що 
виконується в браузері. Сторінка JSP ідеально підходить для задач, які призначені 
для виконання на сервері, таких як доступ до БД [8].

PHP (Personal Home Pages – «Особисті домашні сторінки») – мова створення 
сценаріїв, яка давно переросла свою назву. У 1994 році Расмусом лердорфом була 
створена перша версія PHP. Вона представляла собою набір інструментів для 
відстеження відвідувачів веб-сторінки. Зараз PHP перетворилася в повноцінну 
мову програмування і ї ї назва була змінена як рекурсивне утворення PHP 
HyperText Preprocessor (препроцесор гіпертексту PHP). При кожному відвідуванні 
сторінки, конструкції PHP, які вставлені в HTML-текст, виконуються сервером. 
Результат їх обробки разом зі звичайним HTML-текстом передається браузеру 
[8]. Створювати й редагувати вручну файли .php можна навіть у звичайному 
«Блокноті», що поставляється з ОС Windows.

Критеріальне порівняння технологій розробки та впровадження динамічних 
веб-сайтів зведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Порівняння технологій розробки динамічних веб-сайтів

Параметри порівняння ASP.NET JSP PhP

Використання на різних платформах - + +

Ефективність + +/- +/-

легкість у використанні +/- +/- +

Наявність доступних бібліотек + + +

Розподіл логіки та дизайну + +/- +/-

Джерело: розроблено авторами

За результатами проведеного аналізу експлуатаційних характеристик технології 
розробки, можна зробити висновок про наявність переваг у РНР-технології. 
Незважаючи на те, що PHP є досить молодою мовою, вона дуже популярна серед 
програмістів і на сьогоднішній день вважається мало чи не найпопулярнішою 
мовою для створення Web-додатків. 

Розглянемо створення сайтів з використанням інструментальних систем. 

Існує безліч інструментів, за допомогою яких веб-дизайнер здійснює верстку 
сторінок [9]. Такі програми називаються HTML-редакторами. У веб-дизайні 
використовується два типи редакторів – візуальні та текстові.

Перші працюють за принципом WYSIWYG (від англ. - What You See Is What You 
Get - «Що Бачу Те й Одержую»). Іншими словами, це спосіб має на увазі, що при 
редагуванні матеріал виглядає так само, як він і буде виглядати в остаточному 
результаті.

Найбільш відомими візуальними редакторами є такі програми: 
1. Adobe DreamWeaver – професійний інструмент для створення Web-сайтів  
і додатків, і мабуть, це найкраща програма з візуальних редакторів на даний 
момент. Він дозволяє працювати в декількох режимах одночасно, з HTML кодом 
або у візуальному режимі. Можливість візуального редагування в Dreamweaver 
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дозволяє швидко створювати або міняти дизайн проекту без написання коду, 
тобто можна розглянути всі централізовані елементи і перетягнути їх із зручної 
панелі безпосередньо в документ. Для спрощення розробки Adobe Dreamweaver 
включає в свій вміст розвинену систему підказок і інтерактивні уроків, шаблони 
і приклади веб-сторінок. Насьогодні Dreamweaver кращий візуальний HTML-
редактор для створення веб-сайтів.
Але основним недоліком є те, що програма генерує занадто “важкий” код, додаючи 
багато зайвого, але при володінні HTML, його текст можна відредагувати. Також 
великою перешкодою для веб-розробників є дорога вартість продукту. 
2. Microsoft FrontPage – вважається найпростішим візуальним редактором  
і популярним серед тих, хто віддає перевагу програмним інструментам Microsoft 
Office і створює сайт спеціально для сервера на основі технологій Microsoft. 
FrontPage підтримує HTML, JavaScript, CSS, DHTML, сумісний з технологіями 
ASP, XML (мова розмітки, текстовий формат, застосовуваний для зберігання 
структурованих даних), VBScript, XSL (розширювана мова таблиць стилів - зміна 
CSS). FrontPage також має непогані можливості по управлінню зображеннями, 
flash-роликами

Ця програма дозволяє швидко створювати динамічні комплексні Web-вузли 
практично будь-якої складності. Також в ній були виявлені і деякі недоліки: 
надмірність і некоректність коду, орієнтація на технології IE (Internet Explorer).

Текстовими ж редакторами, в основному, користуються професійні веб-дизайнери 
– так як такі інструменти мають на увазі написання коду самостійно. За допомогою 
текстових редакторів створюється чистий програмний код, який дозволяє веб-
дизайнерам повністю відтворювати задумане, без втручання інструменту “за 
замовчуванням”. Існують також редактори, які підтримують обидва принципи 
роботи [9]. 

Розглянемо популярні програми-редактори:
1. HotDog став першим редактором, призначеним для широкого кола споживачів. 
З 1995 року він пройшов великий шлях удосконалень і доопрацювань, тому і зараз 
є одним з кращих редакторів HTML -коду. Програма проста в роботі, має зручний 
та простий у користуванні інтерфейс, який налаштовується.
Редактор може задати стилі CSS , як для сторінки в цілому, так і для окремих її 
частин окремо. У ньому присутній механізм для стиснення файлів з метою 
прискорення їх завантаження.
Крім HTML, редактор підтримує мови CSS, VBScript, JavaScript і ін. Але значним 
недоліком є ціна програми, безкоштовних версій немає.
2. HomeSite – редактор HTML який належить Adobe Systems (до цього він належав 
Macromedia). Він, мабуть, найпопулярніший і досить потужний редактор серед 
текстових. Основні можливості: 
1) Інтерфейс, що налаштовується та включає панель інструментів;
2) Підсвічування синтаксису коду ASP, CFML, CSS, HTML, Java, JavaScript, JSP, Perl, 
PHP, SQL, VBScript, VTML і XHTML;
3) Керування проектами та вбудований FTP для керування та завантаження веб-
сайту;
4) Вбудований браузер. 
3. AceHTML – дозволяє створювати і редагувати не тільки HTML, але і XML, WML, 
ASP, Perl, PHP і інші типи документів. 
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Програма коректно працює з безліччю кодувань, в тому числі і з кириличними. 
Готовий документ можна переглянути як у вбудованому браузері, так  
і в зовнішньому. Має вбудовану утиліту для перегляду графічних файлів на 
комп’ютері. У просторому вікні відображаються ескізи всіх картинок в директорії, 
а також їх параметри і розмір у пікселях. Програма має гнучку і докладну систему 
налаштувань.

І, оскільки, AceHTML володіє основними функціональними можливостям HomeSite 
та HotDog, це робить його найкращим текстовим редактором серед конкурентів 
[9]. 

Розглянемо використання CMS.
На сьогодні значною популярністю користуються CMS (англ. Content Management 
System – «система управління вмістом» або «система управління контентом), 
вони дозволяють зробити виготовлення сайтів максимально простим, звівши 
його до розробки веб-дизайну та налаштування системи управління веб-
контентом. Такий підхід забезпечує надійну і стабільну роботу ресурсу, оскільки 
найпопулярніші CMS тестувалися протягом декількох років, а також в них були 
виправлені всі помилки. 

Принцип роботи з більшістю CMS однаковий: виготовлення сайтів проводиться 
шляхом розстановки інформаційних блоків, потім - промальовування веб-
дизайну і налаштування інтерфейсу. Всі популярні системи управління контентом 
мають розмежування доступу до сайту, тому використовувати їх зручно і в тому 
випадку, коли необхідно надати різним користувачам різні можливості [10].

CMS рішень багато, але при виборі варто спиратися на наступні можливості:
• призначений для користувача сервіс – наявність тих або інших функцій  

і модулів, зрозумілість і доступність користувачу; використання CMS дозволяє 
власнику сайту самостійно створювати і видаляти розділи сайту, редагувати 
різну інформацію – це одна з переваг над статичними сайтами;

• технологічність – використовування технологій, що дозволяють підвищити 
пропускну спроможність і надійність системи; робота сайту постійно 
тестується безліччю користувачем, а знайдені помилки і уразливості досить 
оперативно усуваються, при цьому сайт працює на передових і перевірених 
технічних рішеннях;

• сумісність (апаратна і програмна) – можливість роботи системи на різних 
платформах, сумісність з системою керуванням БД, можливість підключення 
додаткових модулів; 

• масштабованість – можливість розвитку і нарощування системи; .

Для того щоб вибрати для себе той движок, який оптимально буде вирішувати 
необхідні нам завдання, проведемо сортування по популярності. Для цього 
скористаємося популярним сервісом Ruward: Track – це великий рейтинг систем 
управління, визнаний достовірним більшістю розробників. Він збирає аналітику 
не тільки по CMS систем, але має рейтинг інших показників. 

Результати загального рейтингу CMS представлені на рисунку 1 за грудень 2021 р.
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Рис. 1. Загальний рейтинг CMS систем
Джерело: розроблено авторами

Як бачимо на діаграмі з CMS лідирує WordPress (WP) та Joomla, які відірвалися від 
більшості двигунів, при цьому, тенденція розвитку WordPress очевидна [12; 13]. 
Тож далі можна порівняти п’ять найпопулярніших загально-спеціалізованих CMS 
для створення сайтів за їх характеристиками (табл. 2).

Таблиця 2. Порівняння характеристик CMS

Характеристики WordPress Joomla 1С-Бітрикс Drupal MoDx

Гнучкість + + + + +

Підтримувані розширення + + + + –

Підтримка розробника – – + – –

Безпечність – – + + +

Освоєння системи + + + – –

Безкоштовність + + – + +

Не потребує багато ресурсів + – – – +

Джерело: розроблено авторами

Сайти Google (англ. GoogleSites) – спрощений безкоштовний хостинг на базі вікі-
рушія. Може використовуватися як частина Google Apps. Дозволяє за допомогою 
технології wiki зробити інформацію доступною для людей, які потребують її 
швидкої подачі. Користувачі сайту можуть працювати разом, додавати інформацію 
з інших додатків Google, наприклад Документи Google, Календар Google, YouTube, 
Picasa та з інших джерел.Творець сайту може запрошувати інших користувачів 
для спільної роботи над сайтом, контролювати їх доступ до матеріалів. Сайт 
може бути використаний в private режимі, наприклад, для організації особистого 
wiki блокнота або для ведення записів по приватному проекту з доступом до 
інформації тільки після авторизації.

Підсумовуючи отримані результати можна зробити висновок, що для створення 
сайту нам доцільніше обрати саме GoogleSites.

Розглянемо ергономічні вимоги до освітніх Web-сайтів.
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В силу специфіки роботи з інформацією, представлення якої здійснюється за 
допомогою сучасних інформаційних технологій, і пов’язаних з цим значних 
психічних навантажень працівника, особливого значення набуває якість 
інтерфейсу користувача, в тому числі його графічний дизайн і юзабіліті – наявність 
комплексу властивостей інтерфейсу, що забезпечують комфортну роботу 
користувача з порталом. Забезпечення високої якості користувальницького 
інтерфейсу не обмежується тільки етапом створення порталу і вимагає супроводу 
відповідних елементів протягом усього життєвого циклу системи [15].

В якості найбільш загальних вимог до графічного дизайну веб-сайту, що 
пред’являються на стадії його розробки, можна віднести:
• привабливість дизайн-рішення для основної групи користувачів;
• унікальність і запам’ятовуваність;
• гнучкість дизайн-рішення.

Привабливість дизайн-рішення поряд з інформаційної цінністю змусить 
користувача затриматися на порталі і уважніше поставитися до побаченого. 

Унікальність і запам’ятовуваність графічного інтерфейсу користувача 
залишає подібний відбиток в підсвідомості, дозволяє ідентифікувати ресурс як 
знайомий і формує до нього довірливе ставлення. Крім того, інтерфейс повинен 
відповідати певним ергономічним вимогам, тобто забезпечувати комфортність 
дій і прискорити адаптацію користувача до інформаційного середовища. 
Інформаційний матеріал повинен бути поданий таким чином, щоб він був досить 
зручний для сприйняття [16].

Під гнучкістю дизайн-рішення порталу розуміється забезпечення швидкої та 
якісної адаптації його до можливих змін на рівні виконуваних функцій і платформи.
В якості найбільш важливих питань з дизайну, можна виділити такі:
• графіка;
• колірне рішення;
• шрифти;
• уявлення текстової інформації;
• дизайн сторінки як єдиного об’єкта подання інформації.
Фон – вільне від будь-яких елементів простір екрану – повинен бути не великого, 
але й не маленького розміру, а повинен бути достатнього розміру, щоб вважатися 
самостійною, найбільшою частиною екрана. Колір фону не повинен дратувати 
очі, заважати сприйняттю змісту, тому на освітніх веб-сайтах вкрай небажано 
використання в якості фону яскравих насичених кольорів: для індивідуальної 
роботи за екраном кращий світлий фон [17]. 

Для основного екрану освітнього веб-сайту небажаним є скролінг (переміщення 
змісту сторінки у різні напрями): все необхідне має міститися на екрані, при цьому 
можливий скролінг для окремих зон екрану. Не рекомендується використовувати 
більше трьох кольорів, шрифтів і накреслень, через що погіршується сприйняття 
тексту. Найбільш зручний для екранного читання є шрифт без зарубок, 
наприклад Arial, Verdana, Tahoma, розміром 17-18 px. Текст, набраний курсивом, 
незручний для читання і може застосовуватися лише до невеликих фрагментів 
тексту. Також не рекомендується використовувати напівжирний шрифт крім як 
для виділення заголовків. Абзаци в великому тексті слід відокремлювати один від 
одного інтервалом по вертикалі (полегшує сприйняття насиченого інформацією 
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технічного тексту) або відступом «нового рядка». Текст повинен читатися без 
напруги для зору, тобто бути досить великим [18]. 

Всі розділи сайту повинні мати єдиний дизайн, або загальну концепцію дизайну, 
щоб при переході між сторінками сайту відвідувач бачив, що він знаходиться на 
єдиному сайті [19].

Забезпечення вимог до юзабіліті освітніх інтернет-додатків і методи їх виконання 
для різних елементів порталу в залежності від їх специфіки досягається за 
допомогою раціонального використання:
• керуючих елементів;
• навігації;
• викладу інформаційного матеріалу з точки зору юзабіліті;
• наявності функціональних елементів сайту для забезпечення вимог по 

юзабіліті;
• планування сценаріїв поведінки користувачів на сайті.

В якості основних методів технічної реалізації елементів дизайну освітніх порталів 
можна визначити:
• використання наборів каскадних таблиць стилів для забезпечення належне 

відображення текстового вмісту;
• організацію версії для друку;
• оптимізацію інтерфейсу користувача під різні платформи;
• адекватне використання мультимедійних засобів.

З метою підтримки освітнього порталу в актуальному стані з питань дизайну 
і юзабіліті необхідна організація супроводу порталу в цій області [20]. Тож, 
враховуючи усі вище зазначені рекомендації, були сформульовані такі ергономічні 
та системні вимоги до нашого сайту:
1. Приємний єдиний дизайн, що запам’ятовується;
2. легке сприйняття дизайну (світле колірне рішення);
3. Обмежене використання яскравих «небезпечних» кольорів;
4. Зрозумілість елементів оформлення;
5. Ясність і доступність навігації;
6. Сумісність під різні види браузерів;
7. Мінімальне використання Flash-технології або її відсутність.

Виконавши всі попередні підготування опишемо поетапну технологію розробки 
Web-сайту для інформування учнів про COVID-19.

Для того, щоб створити сайт засобами сервісів Google, потрібно через меню 
„Додатки” зайти у „Сайти”. 

У завантаженому сервісі для створення нового сайту потрібно натиснути кнопку 
«+».



Рис. 2. Фрагмент створення сайту засобами сервісів Google
Джерело: розроблено авторами

У пропонованому вікні створюється автоматично шаблон пустого сайту. 
Для роботи з інструментами, є меню, яке розташоване справа. При цьому  
є можливість вставити такі елементи на сторінку: текстове поле, зображення, 
вставити за посиланням з Інтернету та з власного Google диску, вибрати макет 
сторінки, вставити кнопку, роздільник, відео з YouTube, Календар, карту тощо. 
Перейшовши на вкладку “Сторінка” і натиснувши кнопку «+», можна створити 
сторінку та посилання (рис. 3). 

Рис. 3. Фрагмент створення сторінки та посилання
Джерело: розроблено авторами

При створенні нової сторінки потрібно ввести ім’я сторінки та у додаткових 
відомостях спеціальний шлях до сторінки. Справа у меню “Сторінки” буде 
відображатись структура створених сторінок сайту. Для кожної сторінки можна 
використати підменю, в якому можна: зробити дану сторінку домашньою, 
скопіювати сторінку, виставити властивості, додати підсторінку, вилучити з панелі 
навігації та видалити взагалі. Перейшовши на вкладку “Теми”, можна обрати тему 
оформлення сайту та сторінок. У додатковому верхньому меню можна відмінити 
останню дію, повторити останню дію, переглянути у попередньому перегляді, 
додати для спільного редагування авторів, переглянути статистику сайту, 
копіювати сайт, додати значок веб-сторінки, надіслати відгук та опублікувати 
тощо. До натиснення кнопки “Опублікувати”, сайт буде не доступний користувачам 
для перегляду. Для того, щоб він був загальнодоступним для перегляду, потрібно 
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натиснути кнопку “Опублікувати”. І у додатковому вікні потрібно ввести потрібні 
поля (при цьому користувач вводить назву сайту та може скопіювати веб-адресу 
опублікованого сайту) та виставити додаткові налаштування (рис.4). 

Рис. 4. Налаштування сайту
Джерело: розроблено авторами

Рис.5. Головна сторінка сайту
Джерело: розроблено авторами

Отже, створений веб-сайт є освітньо-інформативним, він містить теоретичну 
інформацію, індивідуальні завдання та велику кількість додаткових ресурсів 
для самоосвіти і, тим самим сприяє підвищенню якості навчання проектуванню 
інформаційних систем [21; 22; 23].
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ВИСНОВКИ

У сучасних реаліях ми зіткнулися з необхідністю організації дистанційного 
навчання на різних рівнях освітнього процесу. Напружена епідеміологічна 
обстановка, що склалася в нашій країні і в усьому світі, призвела до того, що його 
суб’єкти розділені в просторі. При цьому варто пам’ятати, що розвиток сучасних 
ІКТ створює для сфери освіти як загрози, так і можливості [24]. Дистанційна форма 
навчання повинна відповідати всім вимогам, що пред’являються до інноваційної 
освіти, гуртуватися на використанні інформаційно-комунікативних технологій, 
сучасного мультимедійного інтерактивного устаткування. Вона повинна 
забезпечувати ефективність реалізації основних освітніх програм, а так само 
поєднувати в собі всі кращі якості віртуального і традиційного освіти. 

Для аналіз стану обізнаності учнів м. Бердянськ із інформаційними онлайн 
ресурсами про Covid-19 було проведено експеримент. Результати експерименту 
продемонстрували недосконалість організації профілактичної роботи в школах 
міста. Тому актуальною є задача створення додаткових засобів інформування учнів 
про Covid-19, це і стала розробка освітньо-інформативного веб-сайту засобами 
GoogleSites (простота використання, гнучкість в підтримувані розширення), що 
містить теоретичну інформацію, індивідуальні завдання та додаткові ресурси для 
самоосвіти, підвищуючи якість навчання проектуванню інформаційних систем. 
Розроблений сайт складається з таких розділів: «Головна», «Онлайн сервіси», 
«Аналіз даних», «Опитування медичних працівників», «Опитування учнів». Отже, 
створений веб-сайт є освітньо-інформативним та сприяє обізнаності учнів про 
Covid-19.
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RolA NARzęDzI ICT W oRGANIzACJI PRoCESU INFoR-
MoWANIA STUDENTóW PoDCzAS KWARANTANNY

STRESZCZENIE

Artykuł analizuje cechy procesu edukacyjnego podczas kwarantanny i opisuje 
eksperyment, oceniający stan świadomości uczniów w Berdiańsku w obwodzie 
Zaporoskim,  z wykorzystaniem internetowych zasobów informacyjnych o Covid-19. 
Omówiono teoretyczne podstawy kształcenia uczniów w warunkach kształcenia na 
odległość.

Podstawę metodologiczną opracowania stanowią ogólne zapisy teorii poznania, główne 
zapisy podejścia systemowego i koncepcja informatyzacji edukacji.

Przedstawiono analizę nowoczesnych technologii tworzenia stron internetowych, 
opisano ergonomiczne wymagania, stawiane witrynom edukacyjnym oraz teoretycznie 
uzasadniono zaprojektowanie i stworzenie strony internetowej, informującej studentów 
o COVID-19.

Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu, mającego na celu analizę stanu 
świadomości uczniów w Berdiańsku, dysponujących internetowymi zasobami 
informacyjnymi na temat Covid-19, zidentyfikowano potrzebę stworzenia dodatkowych 
narzędzi do informowania uczniów o pandemii.

Jednym z aktualnych trendów w programowaniu internetowym jest tworzenie aplikacji 
internetowych za pomocą RIA. Opisuje zalety biblioteki Jquery – wysokiej jakości obsługę 
aplikacji, korzystających z technologii AJAX, która pozwala na dostęp do serwera WWW 
z przeglądarki,  bez monitowania o przeładowanie strony. Przedstawiono porównanie 
kryteriów technologii tworzenia i wdrażania dynamicznych stron internetowych. Na 
podstawie wyników analizy charakterystyk operacyjnych technologii deweloperskiej 
można stwierdzić, że istnieją zalety technologii PHP. Opisano wizualne i tekstowe 
narzędzia do układu strony. Udowodniono, że ponieważ AceHTML posiada podstawową 
funkcjonalność HomeSite i HotDoga, co czyni go najlepszym edytorem tekstu wśród 
konkurencji. Opisuje najpopularniejsze systemy zarządzania treścią, które pozwalają 
maksymalnie uprościć witrynę, sprowadzając ją do opracowania projektu strony 
internetowej i konfiguracji systemu zarządzania treścią stron internetowych.

Przeprowadzana jest analiza nowoczesnych systemów zagospodarowania terenu. 
Zgodnie z wynikami ogólnej oceny CMS (2021), do utworzenia witryny wybraliśmy 
GoogleSites, ze względu na łatwość obsługi, elastyczność i możliwość rozszerzenia, aby 
opracować witrynę informującą studentów o Covid-19.

Sformułowano wymagania ergonomiczne i systemowe dla naszej strony oraz opisano 
technologię krok po kroku tworzenia edukacyjnej strony internetowej,  informującej 
uczniów o COVID-19. Zawiera ona informacje teoretyczne, indywidualne zadania i dużą 
liczbę dodatkowych zasobów do samodzielnego systemu edukacji.

Niniejsze opracowanie jest kontynuacją materiałów opublikowanych w naszym 
artykule 2022 „Organizacja pracy edukacyjnej instytucji edukacyjnych podczas 
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kwarantanny przez ICT”, który opisuje potrzebę doskonalenia metod kształcenia 
za pomocą technologii zdalnych, tworzenia technologii adaptacji informacji oraz 
potrzebę nowoczesnych sposobów nauczania, za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych podczas pandemii.

SŁOWA KLUCZOWE

technologie zdalne, serwis edukacyjny, ICT, COVID-19.

ThE RolE oF ICT ToolS IN oRGANIzING ThE INFoR-
MING STUDENTS DURING ThE qUARANTINE’ PRoCESS

ABSTRACT

The article analyses the features of the educational process during quarantine and 
describes an experiment to analyse the state of awareness of students in Berdyansk, 
Zaporizhzhia region using online information resources about Covid-19. Theoretical 
bases of education of students in the conditions of distance learning are covered.

The methodological basis of the study is based on the general provisions of the 
theory of knowledge, the main provisions of the systems approach, the concept of 
informatization of education.

The analysis of modern technologies of website development is given, ergonomic 
requirements to educational Web-sites are described and the development and design 
of a website for informing students about COVID_19 is theoretically substantiated.

Based on the conducted experiment to analyse the state of awareness of students 
in Berdyansk with online information resources about Covid-19, the need to create 
additional tools to inform students about the pandemic was identified.

One of the current trends in Internet programming is the creation of web applications 
with RIA. Describes the benefits of the Jquery library - high quality support for 
applications that use AJAX technology, which allows you to access the web server from a 
browser without prompting to reload the page. A criterion comparison of technologies 
for developing and implementing dynamic websites is provided. Based on the results 
of the analysis of the operational characteristics of the development technology, it can 
be concluded that there are advantages in PHP technology. Visual and textual tools 
for page layout are described. It has been proven that because AceHTML has the 
basic functionality of HomeSite and HotDog, it makes it the best text editor among 
competitors. Describes the most popular content management systems, which allow 
you to make the site as simple as possible, reducing it to the development of web design 
and configuration of web content management system.

The analysis of modern systems of site development is carried out. According to the 
results of the overall CMS rating (2021), we chose GoogleSites to create the site, because 
of its ease of use, flexibility, supported extensions to develop a site to inform students 
about Covid-19.
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Ergonomic and system requirements for our site were formulated and the step-by-step 
technology of developing an educational Web-site to inform students about COVID-19 
was described. It contains theoretical information, individual tasks and a large number 
of additional resources for self-education. systems.

This study is a continuation of the materials published in our article 2022 “Organization 
of educational work of educational institutions during quarantine by ICT”, which 
describes the need to improve methods of education by remote technologies for the 
formation of information adaptation technologies and the need for modern means of 
educating students pandemics by ICT.

KEYWORDS

remote technologies, educational website, ICT, COVID-19.
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ThE IMPACT oF ThE CoVID-19 PANDEMIC AND 
qUARANTINE oN AN ADolESCENT’S PERSoNAlITY

ABSTRACT

The article describes the impact of the Covid-19 pandemic and quarantine on the personality of 
contemporary adolescents. Due to the relevance of the topic around the world, the work focuses 
on adolescence, which is the most vulnerable to the changes caused by the pandemic. The features 
of adolescents, their new psycho-social formations and the specifics of the crises of this period 
are described. The emphasis has been placed on the significance of the role of communication 
in adolescence, where the leading tendency is peer communication. The research process was 
somewhat complicated due to the introduction of such quarantine regulations as distance learning, 
ban on mass gatherings, and so on. The article presents the results of an empirical study of the 
impact of quarantine on the personality of adolescents, namely the assessment of state (reactive) 
anxiety and identifying and assessing communication and organisational aptitudes of an individual 
(a communication study). Restrictions on social interactions in adolescence, physical activity, 
and inability to learn offline during quarantine lead to changes in the psycho-emotional state of 
adolescents, that is increased anxiety, depression, fear, aggression, etc. However, the article reveals 
both the negative and positive aspects of the impact of quarantine on an individual. In conditions 
of social isolation, uncertainty of the situation, and the influence of emotional tension, certain 
interpersonal and intrapersonal conflicts can occur leading to changes in the psychological state of 
an adolescent. Therefore, the implementation of quarantine regulations should entail awareness 
raising work among the population in order to reduce the impact of managing risk factors. The article 
describes the features of psychologists’ psycho-correctional work with adolescents, educational 
and awareness raising work with parents and teachers to help adolescents adapt to the new living 
conditions in quarantine and distance learning.

KEYWORDS

quarantine, adolescence, pandemic, development, anxiety, state anxiety, trait anxiety, 
communication, psychocorrection.
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INTRODUCTION

In recent years, the world has been hit by the Covid-19 pandemic, which has made 
adjustments to the entire life of societies not ready for drastic changes in their regular 
lives. As the results of a number of studies show, quarantine restrictions have had 
a significant impact on various spheres of the economy [1, 2] and social life [3, 4]. 
The article explored adolescence as the age category that is believed to be the most 
vulnerable to unpredictable changes. This stage is a difficult period in the life of 
almost every child, as well as for their parents and the inner circle within their social 
environment. This period is considered to be the formation of a child as a personality; 
thus, it is often characterised by a crisis in development. Adolescents are in great need 
of self-affirmation, independent and equal communication with peers and elders. 
Therefore, in the conditions of pandemics, quarantine restrictions, distance learning, 
the problems of adolescence are becoming more crucial and intensified. 

Adolescence is one of the most difficult periods in human development, which 
determines the further life of the individual largely. The character formation, self-esteem 
building and development of other important personality structures occur mainly in 
adolescence. The new psycho-social formations, such as the child-to-adult transition, 
the desire for independence, as well as rapid hormonal adaptation of the body make 
adolescents particularly vulnerable and sensitive to adverse environmental influences. 
It is necessary to take into account the adolescents’ inherent desire for independence, 
the want to get out of the care and control of parents, teachers and other significant 
adults. The main focus of communication in this period is shifted towards peers who 
acquire significance and serve an ideal image of a personality.

Adolescence is known for the greatest need for communication with peers and 
significant others, since communication occupies a special place in the adolescents’ 
lives. The global pandemic of Covid-19 coronavirus infection has added more complexity 
to the usual lives of adolescents. Several restrictions, namely school closures, 
distance learning, cancellation of entertainment activities, restrictions to the number 
of people at gatherings in the same area, and others, were introduced due to the 
quarantine regulations. Such procedures have affected the changes in the adolescent 
communication sphere, because communication under such conditions becomes 
possible only remotely, thus, online. The vast majority of adolescents have experienced 
anxiety, fear, loneliness, and despair over the world’s coronavirus outbreak.

The study of changes in adolescent behaviour during the Covid-19 pandemic, the art of 
influencing the child in a timely manner and executing psychoprophylactic or corrective 
work are supposed not only to improve students peer, students-teachers, students-
parents’ relationships significantly, but also reduce the number of offenses committed 
on the basis of adolescent increased aggression and emotional instability. 

The object of the research is an adolescent personality.
The research aim is to study the impact of pandemics and quarantine on the 
adolescent’s personality and emotional state.
Methods of the research entail analysis, synthesis, generalisation, observation, and 
conversation.

Spielberger-Khanin State Anxiety Inventory [5] was used to assess the adolescent level 
of state (reactive) anxiety.
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Communication and Organisational Aptitudes (COA) Inventory [5] was employed to 
identify and assess the adolescent communication and organisational aptitudes.

Participants of the research: An empirical study was conducted at the Cherkasy 
Secondary School of I-III degrees № 19. Year 7 and Year 9 students in the number of 30 
people aged 12-14 years were research participants. The study was conducted in two 
stages. Stage I of the diagnosis took place in December 2020, during distance learning, 
whereas Stage II occurred in April 2021, while students were in school.

THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC AND QUARANTINE ON THE ADOLE-
SCENT’S PERSONALITY

To study the impact of quarantine on the personality of an adolescent, Spielberger-
Khanin State Anxiety Inventory as well as Communication and Organisational Aptitudes 
(COA) Inventory were employed. The choice was conditioned by the suggestion that 
during isolation in the quarantine period, adolescents might have increased levels 
of anxiety and impaired communication with peers. These conditions are due to the 
uncertainty and non-standard situation, unpredictability regarding the duration of 
distance learning and the introduction of unusual quarantine regulations that affect 
both the psychological state of adolescents and their communication with peers.

As has been stated, the study was conducted in two stages. In the first stage, the 
level of anxiety in adolescents was diagnosed. Scientific literature defines anxiety as 
an individual characteristic of a person, which is manifested through the tendency to 
excessive nervousness and anxiety in situations that pose a threat, worry, frustration 
and so forth. However, it is revealed only on a psychological level and is subjective 
[5]. The study of anxiety is essential, as it determines the subject’s behaviour, their 
psychological states and the particularities of interaction with others. It should 
be remembered that a certain level of anxiety is a natural and obligatory feature  
of dynamic activity of any person, who has their own optimal, so-called, desired level 
of anxiety that is facilitative anxiety. A person’s self-assessment of the state serves  
an essential component of self-control and self-education.

According to Yu. L. Khanin, the state anxiety or situational anxiety (hereinafter  
as SA) occurs as a human response to various, often socio-psychological stressors, 
namely expectations of negative assessments or aggressive responses, perceptions 
of adverse attitudes, threats to a person’s self-esteem or status. On the contrary, 
trait anxiety (hereinafter as TA) as a characteristic, assets, and disposition provides 
an idea of individual differences in actions during diverse stressful situations. Thus, 
it is a question of a person’s relatively steady tendency to perceive threat to the Ego 
in various situations and to respond to such situations by increased SA. The TA level 
characterises the past experience of the individual, that is the frequency of the person’s 
anxiety experiences [5].

The State-Trait Anxiety Inventory (STAI) of Spielberger-Khanin has two separate sub-
scales for the separate evaluation of each type of anxiety. The STAI-SA scale with the 
key questions about the person’s feelings at the moment evaluates state anxiety, that is 
a temporary one; while the STAI-TA scale with the statements concerning the person’s 
typical feelings measures trait anxiety that is a dispositional one. Since anxiety can be 
evaluated by other inventories, state anxiety and trait anxiety are indicated as SA and 
TA [5]. The results are evaluated according to the following scores obtained:
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The scores up to 30 points correspond to the low levels of anxiety; 31-45 point-scores 
indicate a moderate anxiety level; 46 points and higher show higher anxiety levels. This 
way of evaluation allows for correlating the results on a universal scale of 20-80 with 
the arrays of normal distribution of individuals with different anxiety on the activity 
parameter.

In the second stage, Communication and Organisational Aptitudes (COA) Inventory was 
employed to identify and evaluate the adolescent communication and organisational 
aptitudes, which are an important component and precondition for the development 
of skills related to communication with others and the organisation of cooperative 
teamwork.

The desire to participate in organisational activities and interact with people depends 
on the activity content and typological characteristics of the individual, which are mostly 
determined by the subjective value and importance of activity results and human 
relationships, attitude towards others with whom the person interacts. These factors 
should be taken into account whilst making recommendations for the individuals with 
a low level of development of the aptitudes under research. 

The evaluation of the anxiety levels according to the Spielberger–Khanin STAI 
conducted in two stages provided the results presented on the diagrams below. Figure 
1 represents the mean data regarding the levels of state anxiety. Figure 2 demonstrates 
the findings of the levels of trait anxiety. Analysing the results of two stages, it can 
be argued that the high levels of both types of anxiety decrease in Stage II. However,  
a significant increase in the moderate levels of trait anxiety can be obvious in Stage II, 
with low anxiety levels remaining almost unchanged.

Figure 1. Changes in the state anxiety levels in participant adolescents in Stage I and Stage II of the research
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Figure 2. Changes in the trait anxiety levels in participant adolescents in Stage I and Stage II of the research

The data diagram based on the results of Communication and Organisational 
Aptitudes (COA) Inventory (Fig. 3) displays the noticeable increase in the high level of 
communication aptitudes during Stages I and II of the study (Fig. 4).

Figure 3. The comprehensive results of Communication and Organisational Aptitudes (COA) Inventory

Figure 4. The changes in high and moderate values of communication aptitude during Stages I and II of the 
research
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To determine the possibility of a correlation between anxiety and communication 
aptitudes, the SPSS statistical data processing programme and the Pearson correlation 
coefficient were employed. After having compared and correlated the results of the 
study, the following data were obtained. The correlation coefficients are significant at 
r = 0.59 at p<0.00, and therefore, the adolescents with high levels of trait anxiety are 
evident to demonstrate low levels of communication aptitudes.

When comparing anxiety and organisational aptitudes, the correlation coefficient  
is found not to be significant r = 0.015 at p<0.00, and therefore, there is no correlation 
found.

As a result of the study, it has been found that quarantine and distance learning 
have an impact on an adolescent personality, namely, they cause an increase in trait 
anxiety and reduce communication aptitudes. On comparing the results, it has been 
discovered that the adolescents showing high levels of trait anxiety manifest low levels 
of communication and organisational aptitudes. No other connections have been 
confirmed.

Ultimately, the study conducted has supported the need for diagnosing the adolescent 
personal characteristics, their psychological support and assistance within quarantine 
settings and distance learning. The necessity to provide psychological assistance to 
adolescents through involvement in psychological training, psycho-correctional groups 
that promote communication, positive thinking, reduction of anxiety and emotional 
stress has as well been confirmed.

DISCUSSION

In conditions of social isolation, vagueness as for the future, interpersonal and 
intrapersonal conflicts, children develop a sense of fear and tension, due to the 
expectation of threats and uncertainty. A school psychologist must be aware of the 
age and individual formation patterns of the emotional and volitional sphere of the 
adolescent personality, children’s fears, objective and subjective problems, difficulties 
that arise at each stage of child development. Adolescent personality is not always 
simple and the scrutiny of it requires special training of a psychologist and educator, as 
well as understanding and acceptance by parents. It is not enough to know the methods 
and techniques of working with this age group, but also to distinguish the patterns of 
the relationship of personality traits, assets and their manifestations in behaviour [6].

Fear is characterised by a negative emotional state, a sense of real threat, the future-
oriented focus, which is expressed in the fear of what will happen. In adolescents, feelings 
of fear are usually associated with the expectation of failure in social interactions. 
Fear is not a motivator, on the contrary, it is an obstacle to achieving certain results. 
Furthermore, occasionally fear makes it absolutely impossible to achieve the desired 
goal. On the functional level, fear not only warns the subject of possible danger, but 
also encourages the search and concretisation of the danger, activates studying the 
surrounding reality with the aim to identify the threatening object. The latter can 
be expressed through the feelings of powerlessness, insecurity, helplessness in the 
face of external factors and exaggeration of the threat. Behavioural manifestations 
of fear cover a general disorganisation of students’ activities, which disrupts their 
concentration and productivity and is accompanied by a high level of anxiety.
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In general, observations show that adolescents with high levels of anxiety are 
characterised by constant anxiety, shyness, difficulty in communication, and  
a tendency to ignore others [7]. Children with a high anxiety level suffer from feelings 
of guilt, long lasting feelings of insecurity after an accidental conflict, even if they are 
not guilty of it. They are often in a state of physical stress, which is manifested through 
the child’s behavioural response, such as crying, resentment, stubbornness, etc. The 
accompanying tendencies include feelings of apathy, decreased levels of motivation 
and internal resources in achieving the goal. Children with high anxiety are considered 
as possessing hyper-sociality and an increased sense of responsibility. The child’s 
excessive concentration on the result, work beyond the efforts usually does not lead 
to the desired result, yet makes the situation worse. As a result, the child experiences 
feelings of inner dissatisfaction, which is reflected in the behaviour and the child’s 
psychological state [8].

The low level of anxiety may indicate, on the one hand, the norm, and, on the other 
hand, that the child has poorly developed defence mechanisms. Such adolescents often 
do not notice the danger, and are exposed to risky ideas and actions. At the behavioural 
level, it is manifested through carelessness, courage, ease in communication with 
others. Weak self-control, lack of motivation, feelings of carelessness, etc. are also 
characteristic to such an adolescent.

An important factor in intellectual development in adolescence is communication 
with peers, whose values, priorities, status, relationships play a central role in the 
development of contemporary youth. Violations of interpersonal relationships between 
classmates, according to many scholars, are caused by a lack of communication 
aptitudes, which is manifested in insufficient methods of persuasion, namely pressure, 
protest, opposition, etc. In the process of individual counselling of adolescents as to 
correction of their interpersonal relationships, a significant task of a psychologist is to 
identify individual psychological characteristics of the adolescent personality that block 
successful interpersonal interaction. These characteristics are grouped into natural 
genotypic traits, such as impulsiveness, shyness, imbalance, and rigidity; characteristic 
traits, covering indecision, uncertainty, isolation, conflict, audacity, indifference, etc.; 
family orientation towards others, namely egocentrism, selfishness, and aggression; 
lack of communicative tact, including a lack of communicative skills due to poorly 
developed reflection. The psychologist’s task is to assist the adolescent in building 
positive interpersonal relationships, developing feelings of trust, empathy, the ability 
to establish contact with others and more. 

Numerous adolescents have difficulties while interacting with peers and experience 
their loneliness painfully. Such difficulties in the social sphere can lead to the disruption 
of activities, relationships, generate negative emotions and feelings, cause feelings 
of discomfort. All the factors mentioned can have adverse consequences for the 
development of the child’s personality. In addition to the interpersonal aspect, the 
development of the adolescent’s personality is greatly influenced by the intrapersonal 
conflict.

To understand adolescence, parents, educators and psychologists are required to 
consider that this age is one of the supposed critical phases of a human life. It is so since 
a person cannot cope with the problems they face in their new age period. Adolescents’ 
personal growth is inextricably linked to the development of their self-awareness 
encompassing learning moral concepts, developing moral feelings, strengthening 
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responsibility for themselves and others, increasing self-regulation, thus, an important 
task for psychologists is to use a set of counselling methods to develop and harmonise 
the adolescent’s personality.

During the Covid-19 pandemic, the most important forms of remote work for a school 
psychologist have been individual and group classes. Owing to up-to-date technical 
means, it is possible to keep in touch with a child even during distance learning. 
According to some studies, the mental state of adolescents during the pandemic is 
radically different from the state of other older age groups. Obligatory self-isolation, 
changes in lifestyle and forms of education, as well as limited opportunities for leisure 
and communication with peers have affected the adolescents’ personalities. Under 
such conditions, the adults’ help in creating new rules of work and rest and maintaining 
the conventional environment is needed. In isolation settings, it is essential to discuss 
the benefits of existing conditions, that are the opportunity to acquire new skills, 
knowledge, abilities, to increase communication time with the loved ones, discover new 
hobbies and pastimes with the child [9].

It has been found that the main problem faced by adolescents in quarantine is the 
establishment of quality communication with peers. Regardless of age, students experience 
a lack of communication and difficulties in making contact during isolation. However, 
present-day information technologies make the options of communication via the Internet 
possible, in comparison with the previous periods, for example, forty years ago.

It is obvious that although modern Internet technologies accelerate and deepen human 
cognitive abilities significantly, they limit direct human contact with the real world, 
with the cognitive process being too formalised and selectively transmitted by various 
technical means. 

A special kind of a mock computer-generated reality is being created. It is limited, on the 
one hand, by the capabilities of the creator’s consciousness, and on the other hand, by 
the technical capabilities of computer technologies and software. The most important 
features of this type of virtuality are the immateriality of the object of knowledge, the 
conditionality of everything virtually available, the ability to change the parameters of 
this virtuality quickly and free entry into and exit from this reality. Virtual reality has 
its own specific characteristics of virtual existence, such as virtual space and virtual 
time, formation of its own laws of existence and interaction. It is fundamental that this 
artificially created virtual reality acquires signs of irrational industry and discreteness 
in the cognitive process, which breaks the real, living, holistic worldview into separate, 
intellectually formalised fragments providing specific practical interests of the subject 
of cognition [10].

The most significant negative consequence of this process has become the emergence 
and increase in the dominance of various indirect virtual forms of communication 
between people. It is known that a constant system of real relationships between 
people, their interactions and communication aiming to meet common interests  
is a crucial factor in shaping the sociality of each new generation. The effectiveness of 
such a system in the diffusion of the global system of virtual communication between 
people is constantly declining. According to various sociological studies in different 
countries, the time for communication between parents and children during the 
period of the expansion of online communication is steadily declining, while online 
communication among the younger generation is increasing.
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Today, the Internet is an everyday environment, with people becoming hostages to that 
environment. Changing with the environment, the external attractiveness of virtual 
communication being overused can transform not into virtual but into factual loneliness, 
which negatively affects the formation of actual forms of interpersonal communication. 
The consequences of a constant existence within the Internet as the most important 
form of communication today are predictable. There is a special language not typical  
of the real world and for which the usage rules of the present language are not important. 
Gradually, the so-called “network ethics” with its mostly specific values appears. 
Graphics, photographs, films and drawings are gradually displacing the actual creative 
process. After all, the actual understanding of the term communication is changing. 
The ongoing global Covid-19 pandemic has given a significant boost to these processes. 
Virtual communication has become necessary for many types and forms of human 
activity and life. On the one hand, such communication has negative connotations, and 
on the other hand, there exists a positive one. Every year, humanity advances further 
into the field of information technologies, without which learning, work and human life 
would be impossible during the Covid-19 pandemic.

The words, as social isolation and quarantine, have confidently entered the lexicon  
of everyone around the world, creating a new reality. Quarantine regulations aiming  
to restrain the Covid-19 pandemic have led to a number of significant changes in the 
lifestyle of the population, including children. Consequently, every aware citizen must 
adapt to these changes. The first indicators of uncomfortable existence in any new 
environment are negative emotions, which are manifested through the increased anxiety 
and depression, and lead to other psychological problems on the physical and social 
level. The problem of parents and children in the first place lay in the unpreparedness 
of parents and teachers to distance learning, thus, the adaptation of children, especially 
adolescents, was problematic. For three years now, humanity has been accustomed  
to the latest forms of education, adapting to quarantine regulations. However, owing 
to distance learning, the latest information technology, the world has not reached the 
verge of destruction. Despite the disadvantages of quarantine regulations, there are 
many benefits in the use of information technology, since humanity has the opportunity 
to continue to work, learn, communicate, and develop.
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CONCLUSIONS

In today’s pandemic and quarantine environment, psychologists emphasise the 
crucial need to maintain the mental health of adolescents. Due to hormonal and 
psychophysiological changes, this age group is at risk. Adolescence is the most difficult 
in human development and determines the further life of the individual. The main 
tendency of adolescence is the reorientation towards the communication with peers. 
Adolescents are characterised by the creation of their own opinion based on the 
comparison of their own opinions with those of their peers, who represent the role 
models. It is valuable for a teenager to be involved in the process of communication, as 
it encourages the teenager to fulfil themselves as a person, form their self-concept and 
the view of the world around him.

Difficulties in communication are also related to the problems with parents, mainly 
due to misunderstandings on the part of the latter. Parents themselves are not 
psychologically able to keep up with the changes that are hastily taking place with their 
adolescent child. The child experiences an internal contradiction, when, on the one 
hand, the adolescent expects help and support from parents, on the other hand, they 
seek independence, freedom in their actions. Therefore, establishing contact is a task 
for both parents and children. 

For adolescents, psychological discomfort during quarantine is caused predominantly 
by forced self-isolation, changes in their lifestyle and learning, as well as limited 
opportunities for leisure and communication with peers to the extent they are 
accustomed to. Subsequently, children are usually disoriented, they need the help 
of an adult in building new rules of education and leisure, together with maintaining 
an adaptive, comfortable environment for them. As a rule, parents are required 
to devote more time to the child, communicate with them actively, get involved in 
active participation in the organisation of adolescents’ quarantine life, initiate the 
development of creative potential, motivation and activity. In turn, psychologists 
should help students to adapt to distance learning, overcome difficulties and develop 
new opportunities, as well as discuss the benefits gained from the current conditions as 
the opportunity to acquire new skills, increase time for communication with loved ones, 
develop adolescents’ abilities, improve their knowledge and more.

As a result of our research, it has been found that quarantine and distance learning 
have an impact on the adolescent’s personality, manifested through increased trait 
anxiety and reduced levels of communication aptitudes. The comparison of the results 
displays that the adolescents who have high levels of trait anxiety demonstrate low 
levels of communication and organisational aptitudes.

Thus, empirical research has shown the necessity to diagnose the personal 
characteristics of adolescents, provide them with psychological support and assistance 
in quarantine training. There is also a need to provide psychological assistance for 
adolescents through their involvement in psychological training, works of psycho-
correctional groups, and psychological games that will promote the development 
of sociability, positive thinking, and anxiety decrease. Psychological support for 
adolescents’ parents and teachers is also required in order to establish communication 
and learning properly.



ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552        2022, nr 14

137

References

[1] Nestorenko, T., Tokarenko, O., Kolmakova, O.: Entrepreneurship in Eastern Ukraine: 
development in the context of armed conflict and the Covid-19 pandemic. International Relations 
2021: Current issues of world economy and politics. Proceedings of scientific works from the 22nd 
International Scientific Conference 2nd – 3rd December 2021 510-517. www.cutt.ly/DHUw2WV
[2] Несторенко, Т.П.: Значення університету для економіки міста: приклад впливу 
переміщеного університету. Вісник Хмельницького національного університету, №5, т. 1, 
2021 (298), 223-227. www.cutt.ly/0YcXkE4
[3] Lemish, K., Nestorenko, T., Tokarenko, O.: Interaction of business and education in hospitality, 
restaurant, and catering business in Ukraine. Journal of Modern Economic Research. 2021. Vol. 3, 
№ 4, 5-20.
[4] Несторенко, Т.П.: «Економіка суперзірок»: можливості та загрози для сфери освіти. 
Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 2. 8–15. DOI: www.doi.
org/10.36887/2415-8453-2020-2-1
[5] Rogov, Ye. I.: A Practical Psychologist’s Desk Book. Moscow: Humanit. Press Centre VLADOS, 
1999.
[6] Benedict, R.: Patterns of Culture. Human and sociocultural environment. 1992, 88-110.
[7] Leonhard, K.: Accentuations of the personality. Moscow: EKSMO-Press 2001.
[8] Sergiyenkova, O.P.: Developmental Psychology. Kyiv: Educational Literature Centre 2012. 
[9] Psychology and Pedagogy in Counteracting the Pandemic COVID-19: Internet manual. 2020. Sc. 
eds. Kremen, V.G. Kyiyv: LLC «Yurko Lyubchenko», 243 p.
[10] Remote Psychological Research in the Context of the Covid-19 Pandemic and Quarantine. Sc. 
eds. Slyusarevsky, М.М., Naidionova, L.А., Voznesensky, О.L. Kyiv: ІSPP NAPS of Ukraine 2020.



ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552      2022, nr 14

138

WPłYW PANDEMII I KWARANTANNY CoVID-19 NA oSo-
BoWoŚĆ MłoDzIEŻY

STRESZCZENIE

Artykuł opisuje wpływ pandemii i kwarantanny Covid-19 na osobowość współczesnego 
nastolatka. Ze względu na aktualność tematu na całym świecie, publikacja skupia się na 
okresie dojrzewania, który jest najbardziej narażony na zmiany wywołane pandemią. 
Opisano cechy nastoletniego dziecka oraz specyfikę kryzysu tego okresu. Nacisk 
kładzie się na znaczenie komunikacji w okresie dojrzewania, gdy wiodącym trendem 
jest komunikacja z rówieśnikami. Proces badawczy nieco skomplikowała sytuacja z 
wprowadzeniem wymogów kwarantanny: nauczanie na odległość, zakaz masowych 
zgromadzeń i tak dalej. W artykule przedstawiono wyniki badania empirycznego 
wpływu kwarantanny na osobowość nastolatka, a więc ocenę poziomu niepokoju 
sytuacyjnego (reaktywnego), oraz rozpoznanie i ocenę tendencji komunikacyjnych 
i organizacyjnych jednostki (badanie sfery komunikacyjnej). Ograniczenia interakcji 
społecznych w okresie dojrzewania, aktywność fizyczna, niemożność uczenia się offline 
podczas kwarantanny, prowadzą do zmian stanu psychoemocjonalnego dorastającego 
(wzrost niepokóju, depresji, strachu, agresji itp.). Artykuł ujawnia jednak zarówno 
negatywne, jak i pozytywne aspekty wpływu kwarantanny na jednostkę. W warunkach 
izolacji społecznej, niestabilności sytuacji, pod wpływem napięcia emocjonalnego mogą 
wystąpić konflikty interpersonalne i intrapersonalne, które prowadzą do zmian stanu 
psychicznego adolescenta. Dlatego wdrożenie środków kwarantanny wymaga pracy 
edukacyjnej ze społeczeństwem, w celu zmniejszenia wpływu zarządzanych czynników 
ryzyka. W artykule opisano cechy pracy psychokorekcyjnej psychologów z młodzieżą, 
pracy wychowawczej z rodzicami i nauczycielami, mającej na celu przystosowanie 
młodzieży do nowych warunków życia w kwarantannie i kształceniu na odległość.

SŁOWA KLUCZOWE

kwarantanna, okres dojrzewania, pandemia, rozwój, niepokój, niepokój sytuacyjny, 
niepokój osobisty, komunikacja, psychokorekcja.
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ted under the terms of Creative Commons licenses: Attribution-NonCom-
mercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License available:  
www.creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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STRATEGIC ANAlYSIS oF loGISTICS CoMPANIES IN ThE 
MARKET oF CoNTAINER TRANSPoRTATIoN

ABSTRACT

The article is devoted to the problem of strategic analysis of logistics companies in the market  
of container transportation. The analysis of tendencies of development of the market of container 
transportations is carried out. A methodical approach to conducting a strategic analysis of the state 
and potential of the logistics company, taking into account their specifics. This methodological 
approach is based on a modified method of analysing the competition of the five forces  
of competition of Michael Porter. For the implementation of this methodology in practice, evaluation 
indicators have been developed and proposed for evaluation in the areas of competitive forces, 
which take into account the specifics of logistics companies. In the context of the introduction 
of this methodological approach, a comprehensive approach to the strategic analysis of logistics 
companies was formed, which is based on two stages of evaluation. The first stage is related  
to the analysis of three parameters that must be taken into account when analysing competition 
in the market: the level of threat from substitute products; the level of industry competition and 
the threat of new players. In the context of the analysis of each parameter, evaluation indicators 
were proposed that take into account the specifics of logistics companies. At the second stage 
of strategic analysis, a comprehensive assessment of the impact of environmental factors  
on logistics companies and assessment of their competitiveness is recommended. Combined with 
the methodology for assessing external factors affecting the industry and provides an opportunity 
to calculate a summary indicator of the level of competitiveness. This two-stage approach allows 
you to comprehensively assess and analyse all factors affecting the logistics activities of enterprises.

The proposed methodological approach to the strategic analysis of the state and potential of the 
logistics company, taking into account their specifics, was implemented on the example of logistics 
providers of the Black Sea region of Ukraine.

KEYWORDS

strategic analysis, methodological approach, logistics companies, container transportation 
market
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INTRODUCTION

Today, container transportation is the area that occupies the largest share in the market 
of logistics services. According to the analysis of container traffic statistics, this market 
tends to increase. Already in 2028, the global container traffic market is expected to 
reach $ 15.83 billion. If this result is achieved, the growth rate will be 112.0% from 2020 
to 2028. The biggest growth is shown by the Asia-Pacific region, which dominated the 
container shipping market with a share of 68.1% in 2020. The leadership of the Asia-
Pacific region is ensured by the growth of traffic from China and India [3->1]. 

The growth of container traffic is facilitated by the following factors: application 
of modern standards of container traffic handling; reduction of terms of carrying 
out customs procedures; decentralization of control procedures in seaports. This 
determines the relevance of strategic analysis of logistics companies in the market of 
container transportation. At the same time, there are many tools for strategic analysis 
of enterprises, but there is a need to formation a comprehensive methodology for 
assessing the strategic condition and potential of the logistics company in conditions of 
high competition and the specifics of logistics services.

The aim of the study is formation of methodical approaches to conducting a strategic 
analysis of the state and potential of the logistics company, taking into account their 
specifics.

The methodological basis of the research. The scientific literature pays considerable 
attention to the development of logistics concepts and logistics systems. The problems 
of development of the logistic concept of the enterprise are given considerable 
attention in the scientific works of domestic scientists, among which such scientists as 
M. Oklander [16 -> 2], E. Krykavsky [11 - 3, 12 - 4], O. Chukurna [5 -> 5], T. Nestorenko [6] 
have a significant contribution. Thus, M. Oklander [16 - 2] formed the theoretical and 
applied provisions of logistics mechanisms of adaptation of enterprises to the external 
environment and proposed the principles and structure of the logistics system of the 
enterprise. E. Krykavsky substantiated the criteria for classification of logistics costs 
and proposed a system for estimating their location; by cost carriers; on analytical cost 
accounts; by phases of the logistics process [11 - 3].

In addition, in the scientific foreign literature, much attention is paid to estimating 
the cost of logistics operations in the growing role of globalization and integration 
processes. The growing need for improvement in the field of logistics systems has 
led to the emergence of a large number of scientific publications by foreign authors. 
Foreign scientists such as Ronald Lewis [18 -7], Michael O’Guin [15-8], Robert Kaplan 
and Thomas Johnson [19-9], A. Ostenda et al. [10] have studied the problems of logistics 
systems at various levels and spheres of activity. Despite the huge contribution to the 
theory of logistics, there is a need to develop methodological approaches to strategic 
analysis of the state and potential of the logistics company, taking into account their 
specifics.

Result of the study. Assessment of the state of development of container traffic  
in Ukrainian seaports made it possible to conclude that out of 13 Ukrainian seaports, 
only three were transhipped - Odessa Sea Trade Port, State Stevedoring Company 
Yuzhny Sea Trade Port and Black Sea Fishing Port. However, since the imposition of 
martial law in 2022, all Ukrainian ports in the Black Sea region have been blocked. 
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Today, there are six specialized terminals in Ukrainian ports that handle container cargo 
[14-11].

However, today only four are involved in containers - two in the port of Odessa 
(Container Terminal Odesa and Brooklyn-Kyiv Port), TIS KT in the State Stevedoring 
Company Yuzhny Sea Trade Port and the Black Sea Fishing Port. In 2019, the seaports  
of Ukraine passed more than 1 million TEU containers, which is 18% more than in 2018. 
In addition, according to the Administration of Sea Ports of Ukraine, the transhipment 
of container cargo in Ukraine for the second year in a row shows significant growth, 
which is several times higher than the world average in the container market.

According to AMPU, the leader in container handling in Ukraine is the terminal of SE 
«KTO» in Odessa, followed by another terminal of the port of Odessa – «Brooklyn-Kyiv 
Port», «TIS-KT» in the Yuzhny Sea Trade Port and Black Sea Fishing Port. The AMPU also 
reports that in 2019, 15 largest shipping companies visited the seaports of Ukraine, 
accounting for 99.5% of the total volume of containers. In the top three - Maersk Line, 
CMA CGM, MSC. They provide more than half of the entire container market of Ukraine 
(53,5%) [21-12, 13, 14, 15].

Based on analytical data, logistics companies need to use analytical tools of strategic 
analysis, which should be based on the characteristics and trends of the industry.

The proposed methodological approach to the strategic analysis of the state and 
potential of the logistics company, taking into account their specifics, is based  
on a modified method of competition analysis by Michael Porter. This approach takes 
into account the system of indicators for assessing the degree of competition in the 
industry, which is based on its specific operating conditions. Based on the results of the 
assessment according to the model of M. Porter, a comprehensive strategic analysis  
is conducted, which combines the results of the assessment of external factors affecting 
the industry and provides an opportunity to calculate a generalized indicator of the 
level of competitiveness.

Thus, it is possible to identify very high prospects for the development of the industry. 
To determine the prospects for the development of the container transportation 
system for stevedoring companies in the Ukrainian market, an analysis of the intensity 
of competition was conducted on the modified model of five competitive forces  
of Michael Porter. Evaluation indicators have been developed for each area  
of competition to form an overall assessment.

The analysis of competitive forces according to Porter is most convenient to carry out 
by means of tables, giving to each parameter the point defining low, average or high 
degree of influence of a competitive force in branch. The evaluation of parameters  
is carried out on a three-point scale.

At the first stage the analysis of three parameters which should be considered at the 
analysis of a competition in the market is carried out: level of threat from substitute 
goods; the level of industry competition and the threat of new players.

Today, container shipping has become common. Container shipping is one of the 
most inexpensive types of logistics services. They are used by both large and small 
companies.
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Unified containers significantly speed up loading and unloading operations. They are 
easy to pick up cargo, and today 70% of international cargo is transported in containers. 
Therefore, in this case it is unprofitable to use other methods of delivery. Although 
there are a number of factors that determine the shortcomings of container traffic: this 
is the complexity of the process, which is due to the change of vehicles. And low speed, 
because the ship with containers on board cannot move fast. In addition, weather 
conditions are not always conducive to such transportation.

Therefore, there are alternatives, but customers are reluctant to use them. Based on 
the above facts, an analysis was made of the level of threat posed by substitute services 
(substitute services). The results of the analysis are presented in table 1.

Table 1. Assessment of the competitive strength of substitutes (substitute services) [developed by authors]

Evaluation
parameter Comments

Parameter estimation

3 2 1

Value for money
Able to provide the 

same quality at 
lower prices

Able to provide the 
same quality at 

lower prices

Able to provide 
average quality at 
reasonable prices

Able to provide 
average quality at 

high prices

1

The willingness of 
customers to cho-

ose substitutes

Are you ready 
or not to give up 

container transpor-
tation

High
readiness Medium readiness Low

readiness

1

The amount of 
consumer spending 
in the transition to 

substitutes

Increased costs 
when using other 

modes of transpor-
tation

Costs will not 
increase

Moderate increase 
in costs

Significant increase 
in costs

1

FINAL POINTS 3

3 point The low threat level from substitute services

4-6 point The average level of threat from substitute services

7-9 point The high level of threat from substitute services

Thus, the impact of the competitive strength of substitutes on the container industry 
is low.

The level of influence of intra-industry competition in the market of container 
transportation is presented in table 2.

The number of operators in the market of forwarding services is growing steadily. There 
are both large companies with a turnover of over 10,000 TEU per year and small ones 
with a turnover of about 100 TEU.

The existence of such companies is influenced by the level of customer trust. Thus, 
the cost of forwarding services is a very small percentage of the total amount of 
customs duties and the cost of cargo. However, due to the shaft and small investments, 
companies will receive sufficient profits to ensure their survival.

In addition, there is fierce price competition in the market. Customers are very price 
sensitive and easily switch to another company.

Due to the complexity of the container shipping process, only experienced firms with 
developed connections can engage in this type of logistics.
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Table 2. Assessment of the level of intra-industry competition in the container transport market [developed by authors]

Evaluation
parameter Comments

Parameter estimation

3 2 1

Number of market 
players

The more players 
in the market, the 
higher the level of 
competition and 
the risk of losing 

market share

High level of market 
saturation

The average level of 
market saturation Few players

3

Market growth rate

The lower the 
market growth rate, 
the higher the risk 
of constant market 

redistribution

Stagnation or decli-
ne in market size

It slows down, but 
grows High

1

The level of service 
differentiation in 

the market

The lower the dif-
ferentiation of the 
service, the higher 

the risk of the 
consumer switching 
to other companies 

in the market

Standard services

Standard services 
for key features, 
but differs in ad-
ditional benefits

Services differ 
significantly

2

Restrictions on 
raising prices

The fewer opportu-
nities to raise pri-
ces, the higher the 

risk of losing profits 
with ever-increasing 

costs

Fierce price 
competition in the 
market, there are 

no opportunities to 
raise prices

There is an oppor-
tunity to increase 

prices only to cover 
rising costs

There is always 
the opportunity to 

raise prices to cover 
cost growth and 
increase profits

3

FINAL POINTS 9

4 point The low level of intra-industry competition

5-8 point The average level of intra-industry competition

9-12 point The high level of intra-industry competition

The threat assessment of potential competitors that may enter the market is assessed 
in Table 3. Easy entry of new competitors will increase the intensity of competition. This 
can be hampered by high barriers to entry.

Table 3. Estimation of threat from potential competitors or new players in the field of container transportation 
[developed by authors]

Evaluation
parameter Comments

Parameter estimation

3 2 1

1 2 3 4 5

Economies of scale 
in the provision of 

services

The greater the 
volume of services, 
the greater the sa-

vings on fixed costs. 
At the same time, it 
is difficult for new-

comers to reach 
large volumes of 

services

It is absent It is exists only in 
the player market It is important

2

Strong brands 
with a high level 

of knowledge and 
loyalty

The stronger exi-
sting brands in the 
industry feel, the 

harder it is for new 
players to join it.

there are no big 
players

2-3 big players hold 
about 50% of the 

market

2-3 big players hold 
more than 80% of 

the market

2
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Product differen-
tiation

The higher the 
variety of goods 

and services in the 
industry, the more 

difficult it is for new 
players to enter the 
market and occupy 

a free niche.

The low level of 
product diversity

there are micro-
niches

all possible niches 
are occupied by 

players

2

The level of invest-
ment and costs to 
enter the industry

The higher the 
initial level of 

investment to enter 
the industry, the 
more difficult it is 
for new players to 
enter the industry.

low (pays off in 1-3 
months of opera-

tion)

average (pays off 
in 6-12 months)

high (pays off in 
more than 1 year 

of operation)

2

Access to distribu-
tion channels

The harder it is to 
reach the target 
audience in the 

market, the lower 
the attractiveness 

of the industry

access to the distri-
bution channels is 
completely open

access to distri-
bution channels 

requires moderate 
investment

access to distribu-
tion channels is 

limited

2

Government policy

The government 
can limit and 

close the possibi-
lity of entering the 
industry through 

licensing, restricting 
access to sources of 
raw materials and 

other important re-
sources, regulation 

of price levels

there are no 
restrictive acts by 

the state

the state interferes 
in the activities of 

the industry, but at 
a low level

the state comple-
tely regulates the 
industry and sets 

restrictions

2

Readiness of 
existing players to 

reduce prices

If players can lower 
prices to maintain 
market share, this 

is a significant 
barrier to entry for 

new players

the players will 
not go for price 

reductions

the big players will 
not go for price 

reductions

whenever there 
is an attempt to 

introduce a cheaper 
offer, existing play-
ers reduce prices

2

The growth rate of 
the industry

The higher the 
growth rate of the 
industry, the more 
willing new players 
want to enter the 

market

high and growing slowing down stagnation or 
decline

3

FINAL POINTS 17

8 point The low threat of entry of new players

9-17 point The average level of threat of entry of new players

18-24 point The high level of threat of entry of new players

The obtained assessment allows us to conclude about the high level of threat of entry 
of new competitors into the industry.

In fact, many companies are trying to work in the industry, but not many. It mainly 
employs either large players with appropriate support at the state level, or small 
companies engaged in the forwarding of containers of a narrow circle, or in general 
only its subsidiary. 
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Thus, leaders are very differentiated from outsiders.

Customer impact assessment is given in Table 4. According to the results of the 
assessment, the threat from customers is at a high level. There are many small 
customers in the market, but they have a significant impact due to the sensitivity to 
the price of services. At the same time, they risk, in case of any problems, almost the 
entire cost of the goods. As such clients are entrepreneurs who are sensitive to prices 
for services, this trend is taking place.

Table 4. Threat assessment by customers of container services [developed by authors]

Evaluation
parameter Comments

Parameter estimation

3 2 1

The share of custo-
mers with a large 

volume of services

If customers 
are focused and 

consume services 
on a large scale, the 

company will be 
forced to constantly 
make concessions 

to them

more than 80% of 
sales are accoun-
ted for by several 

customers

A small number 
of customers hold 
about 50% of sales

Sales volume is 
evenly distribu-

ted among many 
customers

1

Tendency to switch 
to the services of 
other companies

The lower the 
uniqueness of the 

services, the higher 
the probability 

that the buyer will 
be able to find an 

alternative and not 
incur additional 

risks

the company’s 
services are not 

unique

The company’s 
services are partly 
unique, there are 
excellent features 
that are important 

to customers

The company’s 
services are 

completely unique, 
there are no ana-

logues

3

Price sensitivity

The higher the 
sensitivity to the 
price, the higher 
the probability 

that the buyer will 
use the service at 
a lower price than 

competitors

the buyer always 
uses the service 
with the lowest 

price

the buyer uses 
another service 

only when there is a 
significant differen-

ce in price

the buyer is abso-
lutely not sensitive 

to price

3

Consumers are 
dissatisfied with the 

quality of existing 
services in the 

market

Dissatisfaction with 
quality creates hid-
den demand that 
can be met by a 

new market player 
or competitor

dissatisfaction with 
main key characte-
ristics of services

dissatisfaction 
with the secondary 
characteristics of 

services

complete satisfac-
tion with quality

2

FINAL POINTS 9

4 point The low level of threat of customer departure

5-9 point The average level of threat of leaving customers

10-12 point The high risk of losing customers

The impact assessment of suppliers is given in Table 5. Suppliers for logistics companies 
are container manufacturers.

According to the assessment, suppliers do not significantly affect the container industry. 
This is due to their low share in the cost of services and low concentration.
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Table 5. Threat assessment of suppliers for container services [developed by authors]

Evaluation
parameter Comments

Parameter estimation

2 1

Number of suppliers and 
their concentration

The fewer suppliers and 
the higher their concen-
tration, the higher the 

probability of unjustified 
price increases

Small number of sup-
pliers or monopoly

A wide selection of 
suppliers

1

Limited resources of 
suppliers

The higher the limited 
resources of suppliers, 

the higher the probability 
of price increases

limited in volume unlimited volumes

1

Switching costs
The higher the cost of 

switching, the higher the 
risk of rising prices

the high costs to switch 
to other suppliers

the low costs to switch to 
other suppliers

1

Priority directly for the 
supplier

The lower the priority of 
the industry for the sup-
plier, the less attention 
and effort he invests in 
it, the higher the risk of 

poor performance

the low industry priority 
for the supplier

the high priority industry 
for the supplier

1

FINAL POINTS 4

4 point The low level of influence of suppliers

5-6 point The average level of influence of suppliers

7-8 point The high level of influence of suppliers

Summarizing the results, we can conclude that since competitive forces are evaluated 
by different characteristics, the number of which does not match, we use linguistic 
evaluation: low, medium, high. The results of the generalization are presented in table 
6.

Table 6. Overall score for 5 forces of competition in the market of container transportation according to the M. 
Porter model [developed by authors]

Parameter Value Description Directions of works

Threat from substitutes Low The transition to substitution services 
is not appropriate 1. It is recommen-

ded to form the 
advantages of the 

differentiation 
strategy.

 2. The company’s 
dependence on 

price competition in 
the market should 

be reduced.

3. The main effort 
should be focused 

on gaining the trust 
of customers.

Threats to domestic 
(existing) competitors High

The company’s market is highly competitive 
and saturated. There are restrictions 

on price increases. Differentiation of services 
is practically absent.

Threat by new players Average 
The market is quite attractive for new players 
and especially large ones. However, there are 

significant barriers to entry

Threat from customers Average Due to the slight differentiation of services, 
customers easily switch to other companies.

Threat from suppliers Low Providers have a low share in the cost 
of services
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Thus, the measures proposed by us in general can be defined as the formation  
of competitive advantages in terms of differentiation strategy. This conclusion is 
confirmed by the fact that customers are very sensitive to price and at the same time 
demanding the reliability of the company.

The second stage of the methodological approach is based on a comprehensive 
assessment of the impact of environmental factors on the enterprise and the 
assessment of its competitiveness.

In the context of the study, the logistics strategy of container transportation of logistics 
companies in the Ukrainian market was assessed.

To assess the existing strategy and determine the prospects for the development  
of the analysed enterprises, a study of the internal environment was carried out, taking 
into account the opportunities and threats of the external environment, the so-called 
business environment of their operation. In order to form competitive advantages, not 
only the prospects of development of the external environment, but also the internal 
potential of enterprises were analysed. SWOT analysis was used to achieve the set goals 
(Table 7).

According to the results of the analysis, it can be concluded that the decisive competitive 
advantage is the price of logistics services. It is due to its leaders that they hold firmly 
in the market, occupying leading positions. As a rule, leaders are linear agents, which 
allows them to be significantly inferior to customers in the price of comprehensive 
services. In addition, the breaking point is an indicator of weak marketing. Businesses 
that were surveyed should pay more attention to promotion on the Internet, social 
networks to increase brand awareness. 

Then, in order to form significant competitive advantages, in order to further manage 
them, the assessment of the main players in this market was conducted, the position 
of each company and the factors that affect it were determined. The most notable  
is the company “Global Ocean Link”, abbreviated “GOL”, which for a long time occupies  
a leading position in the market of freight forwarding services. Another company 
Olenich Group (OG) was chosen for comparison. Because it is quite different from the 
leader of “Global Ocean Link”, but it is also one of the five leaders. The third company 
was Ukramarin LLC.
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Table 7. SWOT-analysis of enterprises in the container market [developed by authors]
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Importance 5 5 3 4 4 3 5

Probability 0,9 0,95 0,8 0,7 0,95 0,6 0,9

Strengths

Competitive level of product 
quality and price 4 112,5 112,5 36 90 76 18 90 535

Qualified staff 3 54 95 48 33,6 60,8 21,6 54 367

Existence of connections at 
the governmental level 4 54 42,75 14,4 33,6 57 10,8 54 266,55

Extensive customer base 5 90 76 38,4 33,6 76 21,6 90 425,6

Weaknesses

Weak marketing 5 -90 -95 -36 -70 0 -18 -67,5 -376,5

Insufficient number of 
representative offices 3 -27 -42,75 -14,4 -25,2 -45,6 -16,2 -54 -225,15

Lack of own warehouse 2 -27 -28,5 -4,8 -22,4 -22,8 -7,2 -36 -148,7

Indirect contacts with conta-
iner lines 4 -72 -38 -19,2 -44,8 -30,4 -14,4 -36 -254,8

Total 207 193,25 110,4 98,4 247 52,2 207 1115,25

These companies were chosen because they are leaders in two large groups in the 
market of logistics services in the Black Sea region of Ukraine. Global Ocean Link is a line 
agent of container lines and thus secures its own freight forwarding work, and Olenich 
Group LLC has been working in the market of freight forwarding services for a long 
time and has taken its place in the market by providing quality services. We will assess 
the competitive position of each company using the method of expert evaluations. The 
results are shown below in table 8.

The competitiveness polygon clearly demonstrates the principles of equilibrium 
established in the market. In general, the area of competitors’ polygons is approximately 
the same. If one wins at the expense of one competitive advantage, another can occupy 
its niche at the expense of the other.
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The work on the logistics market of Ukraine is based on these principles. And these 
principles must be taken into account when managing the competitive advantages 
of each enterprise. As we can see, the most important competitive advantage of 
Ukramarin LLC is the staff and, as a consequence, the provision of quality customs 
brokerage services. The most promising competitive advantage for development is 
the optimization of multimodal transportation. The OG company has the warehouses 
across Ukraine, the developed motor transport base. GOL is slightly inferior to OG, but 
also has its own warehouses and vehicles.

The main difference between them is that Olenich Group LLC from the very beginning 
focused on providing comprehensive services. GOL does not do this very well. The 
main direction is linear forwarding, ie freight of containers. Ukramarin LLC also offers 
transshipment and packaging services, mainly for export cargo. However, she does this 
in the warehouses of Vibo-Trans LLC, for which she has to pay. In addition, warehouses 
are practically not used for import operations.

Table 8. Assessment of competitive advantages of companies providing logistics services in the Black Sea region 
of Ukraine [developed by authors]
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1. Price for services 0,15 4 0,6 5 0,75 3 0,45

2. Optimization of multimodal 
transportation 0,2 4 0,8 4 0,8 5 1

3. Brokerage services 0,1 5 0,5 4 0,4 5 0,5

4. Domestic transportation 0,1 4 0,4 5 0,5 5 0,5

5. Linear forwarding 0,1 2 0,2 5 0,5 2 0,2

6. Port forwarding 0,1 4 0,4 4 0,4 5 0,5

7. Image 0,1 4 0,4 5 0,5 5 0,5

8. Staff qualifications 0,15 5 0,75 4 0,6 5 0,75

Total 1 - 4,05 - 4,45 - 4,4
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Thus, as can be seen from Table 8, competitive advantages mutually balance companies 
in the market. For greater clarity, a competitive profile was built (Fig. 1)

Fig. 1. Polygon of competitiveness of logistics services for major competitors [developed by authors]

Conclusion
The article was proposed a methodological approach to conducting a strategic 
analysis of the state and potential of the logistics company, taking into account their 
specifics, based on a modified method of analysis of competition by Michael Porter.  
In the context of this approach, evaluation indicators have been formed in the areas  
of competitive forces, which take into account the specifics of logistics companies. This 
made it possible to develop a comprehensive approach to strategic analysis of logistics 
companies, which is based on a methodology for assessing external factors affecting 
the industry and provides an opportunity to calculate a summary indicator of the level 
of competitiveness. This two-stage approach allows you to comprehensively assess 
and analyse all factors affecting the logistics activities of enterprises.
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ANAlIzA STRATEGICzNA PRzEDSIęBIoRSTW  
loGISTYCzNYCh NA RYNKU PRzEWozóW 
KoNTENERoWYCh

STRESZCZENIE

Artykuł jest poświęcony problemowi analizy tendencji strategicznego rozwoju rynku 
przewozów kontenerowych  w działalności przedsiębiorstw logistycznych. Metodyczne 
podejście do przeprowadzenia strategicznej analizy stanu i potencjału firmy logistycznej, 
z uwzględnieniem ich specyfiki, opiera się na zmodyfikowanej metodzie analizy 
rywalizacji pięciu sił rywalizacji Michaela Portera. W celu realizacji tej metodologii  
w praktyce, opracowano i zaproponowano do oceny wskaźniki ewaluacyjne w obszarach 
sił konkurencyjnych, które uwzględniają specyfikę przedsiębiorstw logistycznych.  
W kontekście wprowadzenia tego podejścia metodologicznego powstało kompleksowe 
podejście do analizy strategicznej przedsiębiorstw logistycznych, które opiera się na 
dwóch etapach oceny. Pierwszy etap wiąże się z analizą trzech parametrów, które 
należy wziąć pod uwagę analizując konkurencję na rynku: poziom zagrożenia ze strony 
produktów substytucyjnych; poziom konkurencji w branży i zagrożenie ze strony 
nowych graczy. W kontekście analizy każdego parametru zaproponowano wskaźniki 
oceny uwzględniające specyfikę przedsiębiorstw logistycznych. Na drugim etapie 
analizy strategicznej rekomendowana jest kompleksowa ocena wpływu czynników 
środowiskowych na przedsiębiorstwo  logistyczne  oraz ocena ich konkurencyjności. 
W połączeniu z metodologią oceny zewnętrznych czynników wpływających na branżę,  
pojawia się możliwość obliczenia sumarycznego wskaźnika poziomu konkurencyjności. 
To dwuetapowe podejście pozwala kompleksowo ocenić i przeanalizować wszystkie 
czynniki wpływające na działalność logistyczną przedsiębiorstw.

Zaproponowane podejście metodologiczne do strategicznej analizy stanu i potencjału 
przedsiębiorstw logistycznych, z uwzględnieniem ich specyfiki, zostało wdrożone na 
przykładzie dostawców usług logistycznych z regionu Morza Czarnego na Ukrainie.
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oRGANIzATIoNAl AND METhoDoloGICAl ASPECTS 
oF AUDIT oF INTEGRATED REPoRTING oF ENTERPRISE

ABSTRACT

The article presents a new solution to a scientific and applied problem, which consists in the 
development, design and substantiation of organizational guidelines and recommendations for 
designing the audit of integrated reporting of the enterprise.

The expediency of creating an internal audit service at enterprises is substantiated, and the functions 
of the service are defined. Its establishment must consider the size and category of enterprise, legal 
form of business, organizational structure of the enterprise, the needs of management personnel and 
the level of automation of accounting and control procedures. The stages of the audit development 
(confirmatory; system-oriented; risk-based audit) are defined. The principles of modeling the audit 
system in the structure of the information service of the enterprise are proposed. Based on the defined 
stages and principles, proposals for the design of the organizational and methodological structure 
of the audit of integrated reporting of the enterprise are made. Methodological approaches to the 
audit of integrated reporting have been substantiated. Proposals for assessing audit risks at different 
stages of entrepreneurial activity are given. The article substantiates the methodological basis  
of the audit of integrated reporting of the enterprise using modern information and communication 
technologies. Scientific and methodological recommendations for assessing the state of information 
security of the enterprise have been developed. The proposals and recommendations presented 
in the complex provide strengthening of control and analytical functions of management using the 
latest auditing systems.

KEYWORDS

audit, accounting, integrated reporting, information technology, development, quality 
assessment, accounting, and analytical support.

INTRODUCTION

In modern conditions of economic management, the audit is recognized as an effective 
tool of control and management of economic security of the enterprise. Development 
of audit in Ukraine is associated with evolutionary changes in the economy, society, and 
the political system. A necessity of audit doesn’t arise spontaneously. Various users  
of information, which directly and indirectly regulate the activities of the enterprise are 
interested in its results. 
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The implementation of the integrated reporting audit into the control practice in Ukraine 
is just beginning. There is a lack of both scientific developments on this issue and  
a general lack of understanding of internal audit by senior management and owners. 

Audit of integrated reporting as one of the most important elements of market 
infrastructure and a form of independent financial control is in a state of evolutionary 
changes under the influence of economic globalization. The process of formation 
and development of environmental audit at the enterprises of Ukraine is at the stage  
of transition from confirmatory audit to system-oriented and in fact to the practical 
activities of internal audit subjects, focused on assessment of accounting and internal 
control systems of enterprises.

Today, the definition of audit as a systematic process of obtaining, research, and 
evaluation of objective data about research to find out the level of their compliance with 
the established criteria and to report the results to interested parties has been widely 
recognized [5, p. 153]. The concept of audit is broader than the concept of supervision 
and control, as it includes not only checking the reliability of financial indicators, but 
also the development of applications to improve economic activity to rationalize costs 
and optimize profits on a legal basis [11, p. 8 - 9]. This is even more valid for the system 
of internal audit which, besides tasks typical for audit, is called to provide services on 
expert planning and consulting for the purpose of prevention of irrational expenses 
occurrence.

The object of the research: the process of designing the audit of integrated reporting 
of the enterprise.

The research aim: substantiation of organizational provisions and development  
of methodological recommendations for designing the audit of integrated reporting  
of the enterprise.

Methods of the research: in the process of research and development of scientific 
recommendations the set of general scientific and special methodological techniques 
and methods of knowledge of the process of designing the audit of integrated 
reporting of the enterprise have been applied. In particular: methods of observation, 
formalization, scientific abstraction, analysis and synthesis, induction and deduction; 
comparison, graphic method (in studying the current status of audits in the enterprises 
of Ukraine and Kharkiv region), method of expert evaluations and control questions (in 
the study of the results of the audit of integrated accounting of the enterprise).

The issues of organization of audits are considered in the works of leading scientists: 

Agafonova L. and Agafonova O. [1], Chukurna O. [2], Dorosh N. [3], Havrylenko N. [4], 
Nestorenko T. [7], Otenda A. [8], Podolsky V. Shcherbakova N. and Komissarov V. [11], 
Polishchuk O. [12], Redkо O. [14] and others. However, several issues related to the 
organizational and methodological support of the audit of an enterprise’s integrated 
reporting using information technologies have not been covered comprehensively 
enough, and they need further scientific development.



ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552        2022, nr 14

155

Organizational and methodological aspects of audit of integrated reporting of en-
terprise
In the economic literature, there are different approaches to the definition of concepts 
and classification of types of audit, which, in our opinion, don’t consider the current 
state of development of this type of control and are limited only to confirming the 
reliability of financial information. But nowadays the needs of information users 
are much broader. This is confirmed by the ratification of the regulations of the 
International Auditing Practice Group 1000 – 100 and the widespread introduction and 
use of computer technologies. Among others, the functions of the internal audit service 
include verification, evaluation and monitoring of the adequacy and effectiveness of 
accounting systems and internal controls [6, p. 42]. 

Therefore, we developed our own classification of audit types, which corresponds to 
business requirements and has the following form (tab. 1).

Table 1. Classification of Integrated Reporting Audit

№ s/n Classification groups Types of Audit

1 1 According to the stages of audit
1. Preliminary 
2. Current 
3. Further

2 2 In relation to the business entity
1. External 
2. Internal 
3. IT-audit

3 By sources 1. Actual 
2. Documentary

4 Regarding legal requirements
1. Mandatory 
2. Initiative 
3. Pre-investment

5 By purpose

1. Audit of financial statements 
2. Tax 
3. Compliance audit 
4. Price 
5. Managerial (production) audit 
6. Audit of Economic Activities 
7. Special audits (environmental, operational, etc.). 
8. Express audit

6 According to audit methods 1. Manual 
2. Computer-based

In modern conditions due to the influence of a few factors, the interest of hotel 
enterprises in obtaining a professional internal auditor’s opinion on the reliability of 
accounting information and compliance of financial statements with the requirements 
of SSAP and IFRS has increased significantly (Fig. 1).

The accounting provides the completeness, reliability and timeliness of information 
obtained, which is used by the management system. It produces information necessary 
for management about the state of objects, which are used in the process of planning, 
control, and analysis. 

The main advantage of accounting information is the presence of three components: 
temporal, qualitative and quantitative, which allow to form information support for 
internal audit and ensure the formation of an objective management decision (Fig. 2).
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Figure 1. The main demand factors for integrated accounting audit services

Figure 2. Information support for internal audit of integrated reporting

As a result of the mass introduction of modern information and communication 
technologies into management practice, the issue of automation of accounting 
applies more widely. Absolutely impartial question arose not only in the automation 
of individual control subsystems, but rather in the comprehensive automation of all 
enterprise management processes. Through this approach, it has become necessary 
to create systems that integrate the functions of accounting, operational and technical 
and statistical accounting based on a single data bank [13, p. 18].

Other important components of information support of the audit quality, creating 
the ground for its effective implementation, are the characteristics of accounting 
information - timeliness and essence. Each of them is estimated subjectively by the 
users of information because the information can be presented in different variants, 
it doesn’t decrease the level of reliability and necessity for the needs of internal audit 
(Fig.3).
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Figure 3. Information support for audit of integrated reporting

The basis of quality assurance of audit information includes the stages of accounting 
(preparation, keeping, summarizing of information), which are the basis of determining 
the quality of accounting in the information support of audit. At each stage, users 
of information are guaranteed to obtain data, which determine further direction  
of activity of the enterprise by means of evaluation of the existing condition, control, and 
formation of tactical and strategic management decisions. In this process, accounting 
provides not only informational, control and analytical functions, but also performs  
a communication function, i.e. transfer of information to management authorities  
for making management decisions.

The accounting system must generate information that satisfies the needs of a wide 
range of interested users. The quality of accounting depends on the quality of all stages 
of accounting. Each stage should provide the formation of such information data, apart 
from the actual include planned, normative, estimated indicators. Entities to assess the 
quality of the accounting process in the context of its stages are shown in Table 2.

Table 2. Entities to assess the quality of the accounting process as organizational unit

Stage of the accounting process Characteristics Entities to assess the quality 
of the accounting process

Initial

Initial observation (assistance 
in the fact of economic activity); 
measuring in natural and in value 
terms; display on recording media 
- primary documents.

1.Data, information on facts of 
economic activity
2. Primary documents 
3. Movement of initial information 
carriers.

Current

Processing and registration of in-
formation in accounting registers, 
as well as its grouping and regro-
uping to form useful information, 
that is such information that can 
satisfy the needs of users.

1. Data, information, indicators of 
current accounting 
2. Accounting registers, documents 
compiled at this stage 
3. Movement of current informa-
tion carriers to form information 
resources about the needs of 
users.

Final

A set of operations for the for-
mation of indicators, reflecting 
information about the results of 
production, financial and econo-
mic activities for a certain period 
(month, quarter, half-year, year)

1. Data, information, indicators of 
final accounting (planning, ratio-
ning, finance data, etc.) 
2. Reporting forms 
3. Movement of output media to 
ensure the formation of informa-
tion data on the results of work 
and development
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M. Heydes formulates the system of internal audit in the field of financial control as 
the analysis of indicators of financial statements of a business entity to express an 
independent opinion on its reliability in all material aspects and compliance with the 
criteria set by the users [5, p. 153]. Such position is rather limited. The objectives of 
internal audit are much broader than the objectives of external audit, provides flexibility 
to internal auditors to satisfy the needs of the enterprise [1, p. 42].

Enterprises differ in the amount, focus and scope of internal audit research. It gives 
the basis for internal audit classification, due to the diversity of financial and economic 
activities of the enterprise. When designing the organizational and methodological 
structure of internal audit at the food industry enterprises, it is appropriate to use the 
following stages of audit development:

1.   Confirming audit (represents the verification and confirmation of the compliance 
of the financial statements with the requirements of SSAP and its reliability). 

2.   System-based audit (represents analysis of efficiency 
of the internal control system.

3.   Risk-based audit (conducted in relation to audited objects, where audit risk is 
higher, at the same time shortening the auditing period of areas with acceptable 
risks). According to ISA 610 „Review of internal audit activity”, possibilities 
and the purpose of internal audit service activity have a very wide spectrum, 
many directions depending on the size and structure of the enterprise, and 
requirements of its managerial personnel, as well [15, p. 371]. Therefore, the 
following influencing factors should be investigated before establishing and 
function of an internal audit service for integrated reporting in enterprises: 
• size and category; 
• legal organizational form of economic activity; 
• organizational structure of enterprise; 
• needs of management personnel; 
• level of automation of accounting and control procedures.

The analysis carried out at the enterprises of Kharkiv region showed that the developed 
organizational and functional structure of internal audit service is inherent in five- and 
four-star hotel and restaurant complexes (tab. 3).

Table 3. Analysis of internal audit system of hotel enterprises in Kharkiv region

State of internal audit system
Hotel level (number of stars)

5 4 3 No stars

Internal audit functions are not performed – 3 – 5

Creation of an internal audit system is planned – 5 – 1

Some internal audit functions are performed on 
management initiative – – – 1

Some internal audit functions are outsourced – – 1 –

Internal auditor’s position is created within accoun-
ting service structure – 1 – –

Internal audit system is under control of management – – – 1

Independent internal audit system 2 – – –

Total 2 9 1 8
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As we can see, most enterprises of the hotel industry in the Kharkiv region do not 
have internal audit system in their structure. Those, possessing such a system, entrust 
internal audit services with the task of confirming the reliability of financial statements 
of the enterprise, leaving unattended its transformation to international standards and 
other issues to improve the efficiency of accounting work and management in general.
 
The results of the analysis of tendencies of hotel industry development in Ukraine 
show that a significant part of enterprises of hotel industry are public and private 
joint-stock companies, for which the financial reporting based on IFRS since 01.01.2012  
is compiled. It is mandatory, or customary according to Article 12 of the updated Law 
of Ukraine „On Accounting and Reporting in Ukraine” and paragraph 1 of the Letter  
of the National Bank of Ukraine, the Ministry of Finance and the State Statistics Service 
of Ukraine from 07.12.2011 [10].

The study of the management needs of business entities allowed proposing the 
relationship between the levels of internal audit system and types of enterprises  
(Fig. 4).

Figure 4. Connection between types of enterprises and types of integrated reporting audit

Initially, large enterprises with different types of activities, with a complex branched 
structure and many territorially remote branches, subsidiaries and affiliates need to 
form an internal audit department. Work of specialists of internal audit department 
in this direction consists in unification and standardization of accounting processes 
for rational formation of financial reporting [8, p. 50]. One of the activities of internal 
auditors is the formulation of conclusions and development of recommendations, which 
should help to reduce costs and improve the efficiency of the enterprise. Internal audit 
cannot be considered as completed until the audit recommendations are implemented 
and the identified deviations are eliminated. The company’s management staff may 
accept or deny such a proposal, since the company’s accounts are subject to mandatory 
audit. Table 4 shows the distinguishing features between internal and external audit, 
which allows evaluating the feasibility of forming an internal audit service [9, p. 48].
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Table 4. Distinguishing features between internal and external audit

Characteristic Internal audit External audit

Audit objective To assure managers that assets 
are used efficiently

To be able to express an opinion 
that the financial statements are 
compiled in accordance with the 
established requirements

Scope of verification Analysis of all processes Selective verification

Frequency and rate
Operate in constant contact with 
the accounting department and 
other economic services

Operate on a one-time basis, 
usually at the end of the reporting 
year

Service user Aimed at satisfying the interests of 
management staff

Aimed at satisfying the interests 
of information users, such as 
customers, owners of corporate 
rights, etc.

Auditing entity Enterprise staff Independent auditing company

Regulation
International internal audit 
standards, internal company 
regulations

International internal audit stan-
dards, current legislation

Results of their usage
Auditing report and recommen-
dations to improve operational 
efficiency are used in management

uditor’s report, used to obtain 
assurance on the reliability of 
financial statement

Format of the report
Directly determined by the head of 
internal audit in coordination with 
the management staff

Depending on the type of services 
is determined by International 
Standards on Auditing

Scope of enterprise
Ongoing operational consulting on 
the management and economic 
policy of a particular enterprise

Development of general trends, 
analysis of their impact on produc-
tion and financial activities of the 
enterprise 

Discussion

Thus, the need for mandatory external audit does not exclude the need to create an 
internal audit service. It is necessary to identify internal reserves of the company,  
to determine the priority areas of its development, risk assessment and management 
based on the use of knowledge and experience of its specialists, to ensure the 
improvement of financial stability and competitiveness of the company. Internal 
audit unit does not replace external audit, audit group, security service, accounting,  
or financial department, it closely cooperates with them [14, p. 447].

Analysis of the accounting policies content of business entities indicates that most 
hotels in the Kharkiv region entrust the performance of internal audit and control 
functions to the chief accountant. This practice does not meet the requirements of 
the management system of hotel enterprises and does not contribute to the creation  
of conditions for proper control over the formation of financial results and the 
preparation of reporting on the segments of the enterprise. The lack of an independent 
internal audit department in the hotel enterprise leads to distortion of information on 
the formation of the cost of hotel services, respectively, to the incorrect determination 
of the financial results of the activities of individual units by the accounting service. This 
causes an excessively high risk of incorrect distribution of cash flows by the financial 
department of the enterprise. Therefore, in accordance with the defined priorities of 
internal audit in the field of hotel services, the components of its conceptual model and 
the relationship with such elements of information service of enterprises as accounting 
and financial services were highlighted.
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To provide a more detailed framework for the internal audit system depending on 
the purpose of the audit, on the content of the studied issues and the composition 
of information used to analyze revenues and expenses by segments, it is proposed to 
distinguish between financial and management audit [10, p. 5]. 

In the proposed model, the functions of management audit of integrated reporting are 
assigned to accounting personnel, responsible for recording and control of business 
operations on the ground of their implementation, in the segments. The information 
formed in the management audit system is processed by the financial audit system, 
provides information support for the tasks of the financial department. 

Conclusions

Following the recommendations and conclusions of the internal audit system  
of integrated reporting, the financial department makes budget formation of cash flows 
of enterprise on segments and organizes managing influence to improve the service 
quality.

One of the important issues that arise before the internal auditor is a preliminary 
determination of the size of the audit risk, the value of which directly affects the number 
of audit procedures, the size of the audit sample and the labor costs associated with 
the conduct of the audit. In addition, extensive use of information technology in the 
organization and accounting of the hotel services significantly affects the size of the 
audit risk, adding the information risk to its traditional components. Therefore, while 
developing a general internal audit strategy, it is advisable to highlight the areas of the 
company’s activities, the implementation of which is associated with a high audit risk 
and requires more attention in the internal audit system.
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oRGANIzACYJNE I METoDoloGICzNE ASPEKTY AUDY-
TU SPRAWozDAWCzoŚCI  zINTEGRoWANEJ PRzEDSIę-
BIoRCzoŚCI

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono nowe rozwiązanie problemu naukowego i stosowanego, 
polegające na opracowaniu, opracowaniu i uzasadnieniu przepisów organizacyjno-
metodycznych oraz zaleceń dotyczących projektowania audytu sprawozdawczości 
zintegrowanej przedsiębiorstwa. Uzasadniono celowość tworzenia usługi audytu 
wewnętrznego w przedsiębiorstwach i określono jej funkcje. Zwraca się uwagę, że 
jego tworzenie powinno uwzględniać: wielkość i kategorię przedsiębiorstwa, formę 
organizacyjno-prawną zarządzania, strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, 
potrzeby kadry zarządzającej oraz stopień automatyzacji procedur księgowych 
i kontrolnych. Określane są etapy rozwoju audytu (potwierdzające, systemowe, 
oparte na ryzyku). Przedstawiono zasady modelowania systemu audytu w strukturze 
serwisu informacyjnego przedsiębiorstwa. W oparciu o określone etapy i zasady 
zaproponowano zaprojektowanie struktury organizacyjnej i metodycznej audytu 
raportowania zintegrowanego przedsiębiorstwa. Podejścia metodyczne do badania 
sprawozdawczości zintegrowanej są uzasadnione. Przedstawiono propozycje oceny 
ryzyka audytu na różnych etapach działalności gospodarczej. Uzasadnione są podstawy 
metodyczne prowadzenia audytu zintegrowanej sprawozdawczości przedsiębior-
stwa z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
Opracowano zalecenia naukowe i metodyczne do oceny stanu bezpieczeństwa 
informacji przedsiębiorstwa. Przekazywane propozycje i rekomendacje w kompleksie 
zapewniają wzmocnienie funkcji kontrolnych i analitycznych z wykorzystaniem 
najnowszych systemów audytu. 
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STRATEGY oF BRANDING oF STREAMING SERVICES IN 
ThE DIGITAlIzATIoN CoNDITIoNS

ABSTRACT

The article substantiates the stages of formation of the branding strategy of streaming services 
in the conditions of digitalization. The main stage in the formation of brand strategy is to conduct 
marketing research aimed at determining the brand’s position in the market. The article presents 
the results of NaVi’s marketing research as one of the most popular streaming services in the field 
of e-sports. As a result of the study, the procedure for forming the strategic principles of branding 
streaming services in the context of digitalization was determined. The main segments of the target 
audience of streaming services have been identified, which include «skeptical fans» and «enthusiast 
fans». The advantages of streaming as a tool for brand formation and promotion are evaluated.  
It was substantiated the key factors due to which the added value of the brand in the field of 
streaming services is formed.

KEYWORDS

branding strategy, streaming services, digitalization

INTRODUCTION

The digitalization of the economy and the transition of many processes to digital 
format has helped change marketing tools and promotion strategies. Digital marketing 
communication channels have many advantages over other formats. The undoubted 
advantage of digital channels is their interactivity and the ability to instantly interact 
with the audience. Streams are the undisputed leader in this direction, which allows you 
to control the audience live. This form provides maximum engagement of the audience 
and constant support of its attention, thus helping to obtain the greatest communicative 
effect. Today, the most popular streaming sites are streaming services, which allow you 
to create your own podcasts, where you can promote your own brands, brands, ideas 
and services. This creates innovative marketing promotion channels, which creates an 
opportunity for the formation of branding strategies in these digital channels. Given 
the absolute novelty of such digital channels of marketing communications, there is 
a question of forming a methodological basis for branding strategies for streaming 
services in the context of digitalization.

s. 165-178
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The aim of the study is to form a methodological basis for branding strategies for 
streaming services in the context of digitalization.

The methodological basis of the research.

Many foreign and domestic scientists and researchers have made a significant 
contribution to the problem of branding strategies and brand value management, in 
particular D. Aaker [1], L. Abyzova [2], O. Chukurna [3, 5-6], M. Oklander [8, 16], N. 
Dubrovina [9], K.L. Keler [12], F. Lepley, D. Joseph [13], T. Nestorenko [15], K. Walsh [21], 
G. Studynskiy [18] and other authors. However, the issue of creating methodological 
foundations for branding strategies in the context of digitalization and the creation 
of innovative digital services that allow interactive interaction with the audience is 
insufficiently studied and requires further research. Many authors pay attention to the 
formation of loyalty systems to achieve the goals of branding. However, in the context 
of digitalization and the creation of streaming services, it is necessary to conduct 
research on the potential audience for its perception of this format of interaction. In 
addition, it is necessary to accurately determine the time of contact and its duration 
during the period of restraint, to determine the format of the information itself and 
its life cycle. How relevant is the information that is promoted during the streaming 
period, how it is perceived and remembered? It is these factors that affect the duration 
of the communicative effect.

Analyzing the contribution of scientists to the formation of branding strategies and 
their capitalization, it is necessary to identify a significant contribution to the theory of 
branding D. Aaker. He proposed a model according to which the main characteristics of 
a brand are related to 2 levels of perception and can be considered in 12 positions, which 
are grouped into four directions: the brand as a product; brand as an organization; 
brand as a person; Brand as Power [1].

One of the founders of branding is also K. Keller, who formed and substantiated the 
model of brand identity. K. Keller’s model of brand identity provides three elements 
of brand identity: brand positioning; brand value; brand codes. K. Keller considers 
positioning as part of brand identity. Brand codes are analyzed similarly to brand 
attributes [12].

In turn, the authors of the positioning concept D. Trout and E. Rice is understood 
as positioning the management of consumer opinion regarding the position of the 
company’s brand among similar brands [19].

T. Gad proposed a model of four-dimensional branding, which he considers as a mental 
field of the brand, existing in four dimensions: functional, mental, social, spiritual [10].

The most common model of brand identity belongs to the professor of brand marketing 
L. de Cernathoni, who proposes a model of brand identity, consisting of five elements: 
brand attributes; benefits; emotional reward; values; personal qualities [14].

O. Chukurna focuses in his research mainly on methodological approaches to brand 
assessment to a greater extent for B2B markets [4].

Noting the significant contribution of these scientists to the theory of branding, it should 
be noted the need to form a theoretical and methodological basis for substantiation 
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of branding strategies for streaming services in the context of digitalization. The 
emergence of this channel of communication and promotion is an original format that 
combines a platform for the promotion of individual brands, services and ideas through 
code-based channels, and can be formed under a separate branding strategy.

Result of the study.
Today, live streaming in the field of marketing is becoming increasingly popular. The live 
video format is changing the way brands interact with their audiences. A streaming video 
branding strategy engages your audience instantly and creates direct communication 
opportunities. In this context, streaming services have a greater effect than SMM, so in 
recent years, marketing budgets have increased by 28% towards the use of such a tool 
as live broadcasts.

Consumer audiences are already waiting for live video at every stage of the decision-
making process to buy goods. To meet this growing demand, experienced brands are 
finding new ways to use tools such as Vimeo, LinkedIn Live, Facebook Live and Periscope, 
Twitch Live in their marketing network.

An analysis of statistics on the use of streaming services led to the conclusion that 47% 
of viewers conducted a live broadcast more than a year ago. For example, in 2019 alone, 
the duration of live broadcasts exceeded 1.1 billion hours [7].

Regarding the promotion of brands through the format of streaming services, statistics 
show that 80% of the audience believe in direct video from the brand than reading 
blogs; 82% prefer live video from the brand, rather than posting on social media. These 
statistics demonstrate the audience’s transition to video content, which promotes 
more interactivity with consumers. In addition, research confirms a 62% reduction in 
audience perception of a brand if the content contains low-quality video.

According to research, 97% of consumers have an increased intention to make  
a purchase after watching the video, associativeness with the brand increased by 139%. 
After watching the video, 64% of users are more likely to buy goods online [7].

In addition, the advantages of using streaming services and video content as a marketing 
tool in the context of digitalization are as follows:
• Landing page video can increase conversions by 80% or more.
• video in the email leads to an increase in CTR by 200-300%;
• 39% of managers call the seller after watching the video;
• 59% of managers prefer to watch videos than read the text;
• 73% of B2B companies that use real-time video report positive results on return on 

investment [7].

Live streaming can expand the audience of the event to millions of visitors, bring 
together international offices and reach an audience of unprecedented scale for 
product launches, fashion shows or exclusive releases for fans. Today, there are more 
opportunities for live broadcasts than ever before, while reducing costs. This trend has 
contributed to the emergence of streaming opportunities in the field of SMM, increase 
the interest and effectiveness of various social networks. Marketers are also beginning 
to actively use streaming services and video broadcasts in digital marketing strategies.
Today, streaming services in Ukraine are becoming increasingly popular, because users 
are much more convenient and easier to use and view the materials and information 
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they need, without the need to allocate free space on their own device.

There are a huge number of streaming platforms that allow you to access the right 
sources of information with one subscription, avoiding a huge number of unnecessary 
and confusing contracts for a certain period.

Advanced programmers are updating such platforms, so with each new update, such 
services get new features, optimization and convenience, giving more functionality to 
their users.

Such platforms work on the principle of transferring content from the provider directly 
to the user. All the necessary information (content) is already uploaded to the server of 
the provider, because of this, the average user does not need to download anything to 
view or listen.

The speed of the user’s Internet is the main parameter on which the upload of content 
broadcast depends. The level of development of communication technologies today 
makes it possible, even with a minimal connection package, to gain access to listening 
and viewing content without noticeable problems.

Online content browsing is already the newest way to replace downloading information. 
So, it is safe to say that streaming services erase the need for torrents, as more and 
more people are switching to such services every day, avoiding constant downloads. 
This eliminates the problem of piracy, as popular services allow you to legalize the 
viewing of listening to content through a simple subscription with payment for certain 
periods.

It is easy to draw an analogy with television (or in the case of music - radio), but giving 
even more functionality and in the case of subscription - the lack of permanent 
advertising inserts.

The most popular YouTube service today, appeared in 2005, as a result of work, progress 
and development of the best methods of compressing information. After the incredible 
success of YouTube, another well-known American company Netflix decided to move to 
the physical transfer of hard drives to streaming services.

For some time, the development of streaming services can be fully linked to the 
development of this company. Thanks to the convenience of the winning method, the 
audience and content library were constantly expanding. More and more film studios 
have started signing contracts with successful online cinemas. At the intersection of 
2009-2010, streaming services were ahead of DVD for the first time, which meant the 
final transition to a new stage of development in this area, as the main [22].

Today, the main streaming services are the following:
• Netflix. As mentioned above, it has become the most famous streaming service. 

He has 213 million prepaid subscriptions and receives various awards. The United 
States has a huge level of trust.

• Disney +. During its existence, it has become a powerful and main competitor to 
Netflix. The main advantage of this service is a powerful database, development 
of new projects.

• HBO Max. This service is a project of the HBO channel, but according to Warner.  
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It ranks second in the number of titles in libraries after Disney +.
• Twitch. The commercial project, which is part of Amazon Holding, is a platform for 

online video broadcasts. First of all, the emphasis is on streaming video games, 
e-sports, creative content and more.

Twitch streaming apps are available for mobile devices and game consoles, including 
Android and iOS, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, and Xbox 360 video games. 
PlayStation 4 and Xbox One video game consoles have built-in support for Twitch 
broadcasts. Twitch has been integrated into PC software, providing video streaming 
to Twitch directly from EA’s Origin software, Uplay Ubisoft software, games that play 
on modern Nvidia graphics cards (using ShadowPlay) and games such as Eve Online, 
PlanetSide 2 and Call of Duty franchise. In 2013, Twitch released a development 
software package that would allow any developer to integrate Twitch streaming into 
their software [17].

For the development of marketing in terms of forming a branding strategy of great 
interest are streaming battles, as an innovative type of impact on the audience.

In order to identify the main problems associated with the formation of brand strategy 
in the field of streaming services, a marketing study was conducted on the example of 
NaVi, which has been operating in the field of computer sports since 2009.

The main search questions in the questionnaire, which were taken as the basis of 
marketing research, are the following:
• What factors affect the demand for fans of streaming battles (e-sports).
• Do the successful performances of the team in tournaments affect the demand 

from consumers.
• What other organizations in this area are compared to NaVi.
• The degree of propensity to a company.
• What achievements will increase the team’s popularity in e-sports.
• What is the attitude of consumers to the company and its activities
The main problem of marketing research is management problems related to 
determining the impact of the organization’s image on consumer demand and the main 
factors hindering the development of the organization.
The research problems that were formulated allowed to substantiate the following 
components (Table 1).

Table 1. Hypotheses of marketing research [developed by the authors]

1)How consumers 
treat the
organization

PV1 - consumers feel that they treat the 
organization positively

H1 - consumers want change

H2 - the audience needs change

H3 - gender of respondents affects the 
attitude to the company

PV2 - Do consumers have a complete 
picture of the prospects of this company

2) What factors 
affect the attitude to 
the brand image

PV1. People of which age group are 
more interested in the team’s perspec-
tive

H1 The younger audience is more intere-
sted in the company’s activities

H2 Recent events related to the company 
are of more interest to the older generation

PV2. Confidence in the promising future 
of the Ukrainian team at a low level
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The main objectives of the study were the following:
1. Determining the level of consumer confidence in the NaVi brand.
2. Identify the main problems and difficulties of NaVi.
3. Identify possible solutions to the problems posed by NaVi.

Survey data was processed using the following software products IBM SPSS Statistics 
21 and Excel.

According to the results of a survey of 50 people, the following results were obtained.

Among the respondents, 24% are fans of e-sports as one of the innovative areas of 
streaming services. However, 40% are not quite sure that they are fans, 20% do not 
identify themselves as fans (Fig. 1).

For customers who have an idea of the organization and brand of NaVi, the distribution 
of respondents’ answers is as follows (Fig. 2). The presented data show that most 
surveys have an idea about this brand or have heard about it from various sources.

 

Fig.1. Belonging to the fans of e-sports as one of the 
innovative types of streaming services [developed by 
the authors]

Fig.2. The structure of the distribution of respondents 
[developed by the authors]

The next question of the questionnaire was the degree of consumer loyalty to NaVi 
and the prospects for its development (Fig. 3 and Fig. 4). The data show that NaVi 
currently has 40% loyalty to the consumer brand. In addition, 30% of respondents 
consider the brand promising and another 10% are inclined to a positive scenario for 
the development of the NaVi brand.
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Fig.3. The structure of respondents’ responses to 
loyalty to the NaVi brand [developed by the authors]

Fig.4. The structure of the respondents' answers on 
the prospects of NaVi's development [developed by 
the authors]

The next question of the questionnaire refers to the control questions related to the 
success of NaVi development. The survey shows that 26% believe that the company 
should succeed, another 16% of consumers are almost confident in the success of the 
company (Fig. 5).

The age structure of respondents is as follows: 30% are consumers of streaming 
services aged 15 to 20 years; another 26% of respondents are consumers aged 21-25; 
16% of respondents aged 25-35; 14% of respondents are consumers aged 35+ (Fig. 6).

 

Fig.5. The structure of the respondents’ answers on 
the confidence of the success of NaVi’s development 
[developed by the authors]

Figure 6. The structure of respondents by age 
[developed by the authors]

According to the results of the marketing research, statistical processing of the ob-
tained data was carried out. Group statistics are presented in table 2.
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Table 2. Group statistics based on the results of NaVi brand marketing research [developed by the authors]

Age N average standard devia-
tion

standard error 
of the average

fan
1 13 2,8462 1,21423 ,33677

2 5 2,2000 1,09545 ,48990

familiar in 
general

1 13 2,5385 1,39137 ,38590

2 5 3,6000 1,51658 ,67823

familiar
1 13 3,5385 1,45002 ,40216

2 5 2,2000 1,64317 ,73485

attracts
1 13 2,9231 1,44115 ,39970

2 5 2,0000 ,70711 ,31623

I do not like it
1 13 3,6154 1,60927 ,44633

2 5 2,8000 ,83666 ,37417

I am part of the 
organization

1 13 3,2308 1,42325 ,39474

2 5 3,2000 2,04939 ,91652

perspective
1 13 2,9231 1,44115 ,39970

2 5 2,6000 1,67332 ,74833

management 
changes

1 13 2,3846 1,32530 ,36757

2 5 2,0000 1,41421 ,63246

leader
1 13 3,3077 1,37747 ,38204

2 5 2,4000 1,14018 ,50990

The results of statistical processing of marketing research results show that the value 
is above 0.05 for all variables. This indicator means that the respondent’s age does not 
affect his answers to these 9 questions.

As a result of pairwise correlation, it can be concluded that older respondents are more 
skeptical about the NaVi brand than younger respondents.

The value of CMO statistics is more than 50% and this indicates that the correlations 
between pairs of variables can be explained by other variables and the use of factor 
analysis is appropriate.

Table 3. Complete variance according to the results of the analysis [developed by the authors]

Component Initial EigenValues Sums of squares of extract loads

Total Dispersion, % Cumulative, % Total Dispersion, % Cumulative, %

1 2,399 26,657 26,657 2,399 26,657 26,657

2 2,013 22,370 49,028 2,013 22,370 49,028

3 1,835 20,389 69,416 1,835 20,389 69,416

4 1,130 12,559 81,975 1,130 12,559 81,975

5 ,996 11,069 93,045

6 ,405 4,498 97,543

7 ,205 2,278 99,822

8 ,013 ,149 99,970

9 ,003 ,030 100,000



ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552        2022, nr 14

173

Conducting factor analysis provided the basis for cluster analysis. On the basis of 
cluster analysis, a dendrogram based on the Ward method was constructed.
Tree diagram (dendrogram) - a graphical representation of the results of clustering. 
Vertical lines show clusters that are combined together (Fig. 7).

Fig. 7. Ward diagram based on the results of cluster analysis [developed by the authors]



ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552      2022, nr 14

174

In hierarchical clustering, you can use distances as a criterion by which clusters are 
combined. At transition from 32 to 28 stages the coefficient of distance increases more 
than twice.

The relative sizes of clusters should be quite clear. According to the results of cluster 
analysis, we can see that we have two clusters. After that, the interpretation and 
profiling of clusters was done. This includes checking clustered centroids:
Cluster 1 - high value V5 - are “skeptical fans”:

In general, they do not follow the achievements of the NaVi brand e-sports team and 
are not ready to support any of their initiatives. These are old fans who are no longer 
interested and they are starting to have a negative attitude towards this brand. They do 
not believe that rebranding will bring the desired results.

Cluster 2 - average values of V6, V7, V8, V9, V10 and V11 - are “enthusiast fans”.
Ready to try something new, without unnecessary questions and support all initiatives. 
This team is considered promising and “elite”. This is a younger audience.

According to the research and statistical analysis of the obtained data, proposals were 
developed to improve the attractiveness of the NaVi brand.

In order to improve the attractiveness of the NaVi brand, it is necessary, first of all, to 
raise the level of awareness of fans and potential buyers through rebranding or through 
various events. If we analyze the answers of respondents, we can say that the main 
changes should be made in the field of rebranding, due to the following areas: to create 
a new direction of brand development; creating a favorable economic environment for 
the development of this market segment; increase funding and ways to disseminate 
brand information.

The conducted marketing research allowed to draw the following conclusions:

1.  There have been many changes in the eSports industry over the last few years.
Changes in the organization of management policy are needed.

2.  It was found that the majority of respondents are more inclined to a positive 
attitude to the activities of the e-sports team of the NaVi brand. However, a certain 
percentage of respondents believe that they have no promising future.

3.  According to the results of the survey, 2 groups of respondents were identified 
using the clustering method: „enthusiasts” and „skeptics”. They have different 
characteristics that should be used to improve the attitude towards the NaVi brand.

4.  At the end of the study, the following hypotheses were analyzed: H1 - consumers 
want change (yes); H2 - the audience needs change (yes); H3 - gender of respondents 
affects the attitude to the NaVi brand (yes).

5.  On the part of management, to successfully improve the situation, you must first 
change the approach to management and try to improve the results of the team.

The obtained results of marketing research allow to develop strategic directions of 
branding of streaming services in the conditions of digitalization.

The first stage of developing a branding strategy for streaming services should be 
related to the definition of the target audience and its characteristics. At this stage, 
marketing research is conducted, the purpose of which should be to determine the 
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degree of awareness of potential consumers about the brand and loyalty to it. The 
results of marketing research allow us to identify key market segments using cluster 
analysis. Thus, the next stage is to identify the main segments of the target audience. 
This is a key stage of branding, as it allows you to correctly identify the potential of the 
target audience and form sales funnel. Understanding your target audience will help 
you create original, relevant and interesting content. Enabling this live streaming tool 
will make your audience more branded. In addition, streaming services allow you to 
organize a question and answer session, which can be useful to improve and increase 
interest.

The third stage of branding strategy development is aimed at developing content for 
streaming (live broadcast). It is very important to analyze the platforms and services 
that are best suited for downloading live content to maximize audience engagement. 
Understanding the platforms, live messages and streaming scenarios is very important 
to get the expected results. The most popular streaming services include the following: 
Facebook Live, Instagram Live, Twitter Live, Youtube Live.

The ability to use these platforms for the next branding strategy can lead to benefits 
for the brand, such as: positioning the brand among competitors; increased instant 
audience coverage; faster sales process; interactive interaction with the audience; 
humanization of the brand; increased brand awareness and interaction; accelerated 
lidogeneration; traffic growth. Given the advantages of including any of these platforms, 
the main strategic issue is the direction of the channel’s strategy.

For eSports, the main streaming service is Twitch, which aims to conduct live broadcasts 
for gamers. At the same time, people who do not play have the opportunity to watch 
other people play video games. Today, Twitch is extremely popular, with 15 million 
users daily.

The main focus of Twitch is video games. Users can watch other people play games, 
interact with other viewers, or broadcast their own gameplay around the world. Many 
different games are broadcast, among the most popular are: Fortnite, Teamfight Tactics, 
League of Legends and Grand Theft Auto V.

Streamers also have the potential to make money through subscriptions and Twitch 
partnerships. The Ninja platform’s biggest star has more than 11 million subscribers 
and reportedly earns more than $ 500,000 a month.

The fourth stage of the branding strategy of streaming services should be based 
on content development. Because content is a determining factor in influencing the 
audience and a tool for disseminating information about the brand. Today, more and 
more digital marketing offerings include streaming as a tool to launch new messages 
and reach potential audiences. This type of tool offers many benefits to the brand: 
increases the chances of attraction, improves the SEO of your website, helps increase 
conversions.

The fifth stage of the streaming services branding strategy is based on the analysis and 
evaluation of the brand’s added value. In the context of this stage, it was analyzed the 
factors that contribute to the creation of added value provided by the brand in the field 
of streaming.
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In this way, streaming becomes a tool that adds value to the brand by disseminating 
information through digital channels. It should be noted that streaming can add value in 
terms of strategy development, scriptwriting and broadcast preparation management, 
corporate identity design, interactive community dynamism, video capsule creation.

The above stages of branding strategy formation are key in the field of streaming and 
streaming services in the context of digitalization.

Conclusion

As a result of the study, the procedure for forming the strategic principles of branding 
streaming services in the context of digitalization was determined. In the context of 
the developed approach, a marketing study of consumers of streaming services was 
conducted on the example of NaVi. The main segments of the target audience of 
streaming services have been identified, which include “skeptical fans” and “enthusiast 
fans”. The advantages of streaming as a tool for brand formation and promotion are 
evaluated. The key factors due to which the added value of the brand in the field of 
streaming services is formed are substantiated.

Bibliography

[1] Aaker D. (2003) Sozdanie silnyh brendov [Creating strong brands] Moskva: Publishing House of 
Grebennikov, p.440.
[2] Abyzova L., Babenko O., Nestorenko T., Reshetova I., Semeniuk M., Shevchenko O. (2017). 
Educational management in Ukraine: the place of displaced universities. Sustainable Development 
Goals: The 2030 Agenda & Does environmental diplomacy reflect new challenges regarding climate 
change? Workshop 8.11.2017. University of Economics in Bratislava, Bratislava. www.cutt.ly/SYcVUXq 
[3] Chukurna O. P. (2017) Brand positioning strategy on the basis of quality perception: different 
markets B2B and B2C. Economics: time realities. № 1 (29). 135-142. – URL: www./economics.opu.ua/
files/archive/2017/n1.html 
[4] Chukurna O. (2020) Methodical approach to accounting intangible assets and brand values 
in marketing price policy. Marketing and Digital technologies. Т.4, №3, p. 63-73 URL: www.cutt.ly/
nJTkup9 
[5] Chukurna О., Nikolaiev D. (2021) Marketing strategy of territorial branding in the context of 
sustainable development. VUZF Review. VUZF University. Vol. 6 № 1, 65-78. URL: www.cutt.ly/BJTj5Ed 
[6] Chukurna O. P., Syvolap L. A., Nestorenko T. P. (2021). Ekonomichnyi mekhanizm otsinky 
ryzyku realizatsii marketynhovoi stratehii [Economic mechanism for risk assessment of marketing 
strategy implementation]. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu [Bulletin of 
Berdyansk University of Management and Business]. № 2 (50). 102–109. doi : 10.33783/1977-4167-
2021-50-2-102-109. https://cutt.ly/pPubdUl 
[7] Digital economy: trends, risks and social determinants. URL: www.cutt.ly/YJTaQwB 
[8] Digital marketing – a model of marketing of the XXI century: [Monograph] / ed. Doctor of 
Economics, Prof. M.A. Oklander. Odesa: Astroprint, 2017, 292 p.
[9] Dubrovina N., Chemchykalenko R., Nestorenko T., Savina T. (2022). Decision-Making Processes’ 
Modeling for Pricing Strategies Reasoning. Journal of Modern Economic Research, 4(1), 5-16.
[10] Gad T. (2001) 4D Branding: Hacking the Corporate Economy Code. St. Petersburg: Stockholm 
School of Economics, 230 p.
[11] Kotler F. (2018) Marketing 4.0. From traditional to digital / Philip Kotler, Germavan 
Katardzhaya, Ivan Setyavan; lane from English K. Kunitska and O. Zamaeva. К.: KM-BOOKS group, 
208 pp.
[12] Kevin Lane Keller (2011) Strategic management: building, measuring and managing brand 



ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552        2022, nr 14

177

equity. Publishing: Pearson, p.509.
[13] Lepley F., Joseph D. (2004) Strategii razvitia Brenda. Originalnyj prakticeskij instrumentarij dla 
liderstva vashego brenda [Brand Development Strategy. The original practical tools for your brand 
of leadership] Dnepropetrovsk: Balance Club, p. 384.
[14] L. de Cernaton (2007) From brand vision to brand evaluation. Strategic process of growth and 
strengthening of brands. Moscow: IDT Group, 332 p.
[15] Nestorenko T., Nestorenko O., Morkūnas M., Volkov A., Baležentis T, Štreimikienė D. (2022) 
Optimization of Production Decisions under Resource Constraints and Community Priorities. 
Journal of Global Information Management. Volume 30, Issue 12, 1-24. DOI: 10.4018/JGIM.304066. 
https://cutt.ly/BJuAo7U 
[16] Oklander M.A., Novoshinska L.V., Chukurna O.P. (2012) Tehnologіya brendіngu strahovoї 
kompanії [Insurance company branding technology]. Ekonomіst, № 11, 39-43.
[17] Streaming wars (2022) How to choose the side. URL: https://cutt.ly/nJTkxMz 
[18] Studynskiy G.Y. (2015) Sistemnіst rozvitku ta prosuvannja brandu jak umova jogo efektivnostі 
[Systematic development and promotion of the brand as a condition of its effectiveness] 
Іnnovatsіyna ekonomіka, №5, 185-192.
[19] Trout J., Rivkin S. (2012) Differentiate or die. SPb.: Peter, 304 p.
[20] Research «Consumer sentiment of Ukrainians in 2020» URL: https://cutt.ly/eJTkhGC 
[21] Walsh K. (2000) Kluchevye pokazateli menedzmenta. Kak analizirovat, sravnivat, kontrolirovat 
dannye, opredelaushie stoimost kompanii [Key indicators management. How to analyze, compare, 
control data defining the value of the company]. M.: Case 2000.
[22] Yuzyk M., Kofman V. (2021) Methods of brand assessment in Ukraine. Journal of Modern 
Economic Research. Volume 3, 39-51.



ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552      2022, nr 14

178

STRATEGIA BRANDINGU SERWISóW STREAMINGo-
WYCh W WARUNKACh DIGITAlIzACJI

STRESZCZENIE

Artykuł uzasadnia etapy kształtowania się strategii brandingowej serwisów 
streamingowych w warunkach digitalizacji. Głównym etapem tworzenia strategii 
marki jest przeprowadzenie badań marketingowych mających na celu określenie 
pozycji marki na rynku. Artykuł przedstawia wyniki badań marketingowych NaVi jako 
jednej z najpopularniejszych usług streamingowych w dziedzinie e-sportu. W wyniku 
przeprowadzonych badań określono procedurę kształtowania strategicznych zasad 
brandingu serwisów streamingowych w kontekście cyfryzacji. Zidentyfikowano główne 
segmenty docelowych odbiorców usług przesyłania strumieniowego, które obejmują 
„fanów sceptycznych” i „fanów entuzjastów”. Oceniane są zalety streamingu jako 
narzędzia do tworzenia i promocji marki. Uzasadniono kluczowe czynniki, dzięki którym 
kształtowana jest wartość dodana marki w zakresie usług streamingowych.

SŁOWA KLUCZOWE

strategia brandingowa, serwisy streamingowe, digitalizacja

Artykuł udostępniony na licencjach Creative Commons/ Article distribu-
ted under the terms of Creative Commons licenses: Attribution-NonCom-
mercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License available:  
www.creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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СПЕЦИФІКА МОВИ ГРАФІЧНОГО РОМАНУ СЕРГІЯ 
ЗАХАРОВА «ДІРА»

АНОТАЦІЯ

У статті досліджена специфіка мови графічного роману українського автора Сергія Захарова 
«Діра», що є актуальним з огляду на великий інтерес читацьких, письменницьких і наукових 
кіл до розвитку мальописів у світовій літературі. Авторкою проаналізована роль словесних та 
графічних засобів твору. Графічний роман розуміється згідно наукових концепцій В. Айснера, 
Дж. Ґарднера, С. МакКлауда, Р. Петерсена, Д. Штайна і Ж.-Н. Тона та інших. Виявлено риси 
різних жанрів, що синтезуються у романі, а саме: роман, автобіографія, хроніка, щоденник, 
спогади. З’ясовано, що гармонійне поєднання текстового і графічного складників (макет, кадр, 
колір, шрифт) посилюють авторську картину світу, в якому перебувають персонажі. Визначені 
особливості мови твору, а також досвід життя Сергія Захарова на окупованій території 
в Донецькій області можуть бути використані у формулюванні національної специфіки 
графічного роману в українській літературі.

КлЮЧОВІ СлОВА

графічний роман, мова твору, жанр.

ВСТУП

Мистецтво слова останніх часів позначилося активним пошуком нових арт-
практик з використанням образотворчих засобів, що важко втиснути у традиційні 
контекстуальні норми. Крім безлічі постмодерністських течій і напрямів, що 
розширили горизонти сюжетних, технічних, іконографічних пошуків художників, 
з’являються такі багатоаспектні та складні явища, як стріт-арт, цифровий живопис, 
боді-пейнтінг тощо. У цьому ряду арт-практик, недостатньо досліджених 
вітчизняними мистецтвознавцями, можна назвати і феномен графічних романів. 
При цьому сучасна українська література рясніє мальописами для різних вікових 
категорій читачів, на різноманітні теми та з неоднаковими підходами до поєднання 
текстового і графічного складників. Це пов’язано з великою популярність 
креолізованих текстів, об’єднані візуальні та словесні образи яких полегшують 
сприймання творів, активізують читацьку увагу та розкривають широке поле для 
їх інтерпретації. Так формується масив синтетичних жанрів візуальної літератури, 
до яких належить графічний роман.

Специфіка мальописів, яка задіює різні органи сприймання, є причиною того, 
що всесвітньовідомі твори цього жанру починають перекладати та видавати 
українською мовою. Так, видавництво «Ірбіс Комікси» у 2015 р. опублікувало 
серію коміксів з Дж. Стілтоном («Відкриття Америки», «Таємниця Сфінкса», 
«Шахраї в Колізеї», «Слідами Марко Поло» та «Динозаври наступають»). Поряд із 
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самвидавними з’являються видавництва, котрі спеціалізуються на українських 
мальописах загалом і графічних романах зокрема (NebesKey, леополь, Асґардіан 
Комікс, Євгеніос), популярними стають міжнародні фестивалі (Fan Expo Odessa, 
Kyiv Comic Con), починають створювати центри вивчення графічної прози 
(наприклад, Comics.com.ua).

Такі альманахи як «К9» та «Чорний лев» роблять популярною культуру мальопису. 
Використовуються здобутки американського, європейського та японського 
коміксів авторами графічної прози для дітей та дорослих (І. Баранько, Д. Койдан, 
А. Данкович, Д. Самовол, Є. Пронін, л. Воронюк, В. Назаров, М. Тимошенко,  
К. Горішній), актуалізують національну специфіку та покроково утворюють 
українську школу мальованих історій («мальви» як аналог коміксу, банд-десіне, 
манги) в Україні та за кордоном.

Видавництво «леополь» у 2014 році презентувало колекцію «Українська графічна 
література» та опублікувало адаптацію М. Тимошенка та К. Горішного повісті 
«Герой поневолі» І. Франка. У передмові автори доречно подають деякі пояснення  
того, що у графічному романі малюнки співіснують разом зі сценарієм з тією 
метою, щоб передати сюжет. Також вони звертають увага на те, що «графічний 
роман» – це література як для дітей, так і дорослих.

Український графічний роман «Герой поневолі» оформлений згідно із традиціями 
європейського коміксу. Він отримав схвальні відгуки як «найвдаліша спроба  
в Україні зробити комікс», «робота, що потрапила у всі точки цього жанру  
– героїчна розповідь, революційний характер» (Б. Філоненко).

У рамках українсько-польського проєкту «АРТОДРОМ», котрий реалізувало 
літературне угруповання «СТАН» спільно з ГО «Форум видавців», фундацією 
«То.Pole» (Краків), «Rita Baum» (Вроцлав) було видано роман С. Жадана 
«Ворошиловград» (2012), який свого часу активно популяризував графічну 
літературу в Україні. Більше 300 сторінок роману стиснули до 36. Польськими 
художниками А. Вабиком (Artur Wabik) і М. Сурмою (Marcin Surma) було створено 
ілюстрації до роману та написано сценарій, який коротко переказує текст. Якщо 
читач не ознайомився з текстом роману, то переказ йому буде важко зрозуміти.

Одним із найпопулярніших український мальописів можна назвати «Даогопак»   
- повнокольоровий тритомний мальований графічний роман-блокбастер  
М. Прасолова, у якому поєднуються західні і японські графічні традиції. Сюжет 
знаходиться на межі фентезі та історії. Пригоди козаків-характерників, які 
побудовані на основі міфів та легенд української історії, утворюють сюжетну 
лінію твору. Козаки наділені здібностями, котрі пояснюються їх належністю до 
лицарського ордену магів та майстрів бойових мистецтв Запорізької Січі.

Окрім класичної української літератури, до жанру графічного роману, на 
сьогоднішній день, адаптуються й твори сучасних авторів. Тому варто взяти 
до уваги спільний українсько-польський проект у межах програми культурних 
обмінів «TANDEM: Україна – Європейський Союз – Молдова» за підтримки 
Європейського культурного фонду (Нідерланди) та організації MitOst (Німеччина), 
що був реалізований організаціями з Польщі й України: літературне угрупування 
«СТАН» (луганськ), товариство To.pole (Краків), товариство Rita Baum (Вроцлав), 
ГО «Форум видавців» (львів). У рамках проекту у форматі графічного роману було 
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видано роман С. Жадана «Ворошиловград» (2012). Авторами адаптації виступили 
польські художники А. Вабик (Artur Wabik) і М. Сурма (Marcin Surma).

На сьогоднішній день графічна література в Україні перебуває на стадії свого 
становлення, тому охоплюється невеликою кількістю авторів та видавців. Але 
про можливість та перспективність подальшого розвитку цього інформаційного 
продукту свідчить реакція споживачів. Це особливе соціокультурне явище, 
пов’язане зі специфікою сучасних інформаційних процесів.

ОСНОВНІ реЗУЛЬТаТИ

В Україні графічна проза покроково починає набувати більш нового розвитку. 
Однією з найважливіших проблем, з якою вона стикається в нашій країні, – це 
малочисельна читацька аудиторія.

Українські автори розрізняють комікс та графічний роман здебільшого за об’ємом 
та якістю графічного виконання. Твори «Максим Оса», «Даогопак» є більше 
схожими на повість за такими критеріями: охоплення подій, кількість дійових 
осіб. А про дотримання традицій коміксу свідчать детективний та історико-
міфологічний складники, передбачене подальше продовження, орієнтація та 
розважальність, суперздібності героїв.

Зокрема, в останнє десятиліття все більшого поширення набуло художнє 
осмислення козацтва. Адже саме козаки в українському світогляді є прообразом 
національного супергероя. Тому варто говорити, що сучасні мальописи позначені 
міфологічним наративом, який акумулює патріотизм, дає суспільству взірець для 
наслідування, актуалізуючи національну гордість.

Виховний, а також патріотичний вплив здійснює дитячий мальопис-розмальовка 
«Українські супергерої» («Врятувати жайворонка», «Невидимий острів», 2015) л. 
Воронюк. Її супергерої мають непросте завдання для суперменів – врятувати, 
зберегти український світ від загибелі та панування злих сил. У двобої між 
негативними та позитивними персонажами яскраво зображені українські 
події, насамперед пов’язані з російською агресією. З поставленими завданнями 
супергерої напрочуд швидко справляються – оберігають українську душу, яка  
є втіленою у вишиванці. Головна думка – щоб не сталося, Добро завжди перемагає 
Зло, українці зможуть подолати будь-які негаразди,  - негаразди, доноситься 
до дитячої аудиторії через виразні малюнки, простий сюжет, через можливість 
самостійно розмалювати комікс, а також завдяки долученню інтерактивності.

Мальопис «Патріоти» (2016) В. Назарова вдало зображає образ саме того 
українського супергероя, котрий зможе подолати всі негаразди. Саме 
протистояння Добра і Зла вже було перенесено у більш фантастичну місцевість, 
ніж це можна спостерігати в «Українських супергероях». У творі йдеться 
про підступних прибульців «московитів», головуючим серед яких є Біс, який  
перетворює звичайних людей на ренегатів, примушує переходити на сторону 
темних сил. «Патріот» – це бойовий обладунок, котрий має змогу надавати людині 
надзвичайну швидкість та силу, при цьому живиться лише від енергії світла. Над 
Злом можна перемогти лише з допомогою Патріота. Можна дійти висновку, що 
цей комікс, зорієнтований більшою мірою на політичну ситуацію, котра панує на 
даний момент в країні і закладає читачам у підсвідомість оптимістичну програму 
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дій, надихає суспільство на перемогу.

Також у 2011 році було видано графічний роман І. Баранька «Максим Оса» про 
пригоди козака. І. Баранько - відомий у світі український творець «європейського» 
коміксу. Проживаючи за кордоном, він має змогу публікувати свої твори 
іноземними мовами, адже співпрацює з багатьма закордонними видавництвами. 
З моменту виходу українською мовою першого тому альбому «Максим Оса»  
– «Максим Оса. людина з того світу» -автора було нагороджено дипломом Ukraine-
Europe 2011. Історичний антураж, осучаснений детективною складовою, робить 
твір захопливим для читання. І. Баранько у цьому творі зумів показати не лише 
свою майстерність як художника, йому ще й вдалося досить уміло побудувати 
напружений детективний сюжет, витримати інтригу. Максим Оса, який протягом 
всього роману є спостережливим та кмітливим козаком, уміє розгадати 
таємницю скарбу, знаходить вбивцю та рятує невинних людей. Максим Оса  
є тим супергероєм, позитивним образом українця, котрий ознайомлює іноземну 
спільноту з найкращими якостями українців.

На думку літературознавців, це спричинено тим, що більшість авторів української 
графічної прози «слабо розуміють сутність цього мистецтва, що приводить 
до невиразності їх творів», через це робить «неефективними в якості засобу 
популяризації класики» [5]. Все вищесказане підтверджує, що для продуктивного 
розвитку мальописів у нашому мистецтві потрібні наукові дослідження мови 
творів цього жанру літератури, що популяризуватиме читання і стимулюватиме 
створення нових довершених творів графічної літератури.

Термін «графічний роман» поширюється у літературознавчих дослідженнях 
з 1980-х р., проте його контури залишаються досі розмитими. Цей термін 
вперше вжив критик-коміксист Р. Кайл у 1964 р., розмірковуючи про майбутнє 
коміксів та відмежовуючи від них новітні, значно складніші, способи художнього 
моделювання.

Існує думка, що «потреба в терміні «графічний роман» постала з американських 
і британських упереджень, адже подібний термін не використовують ні  
в континентальній Європі, ні в Японії, а різниця між коміксами і графічними 
романами є лише формальною (більший об’єм, інший формат, краща якість 
паперу)» [5]. Українська дослідниця О. Колесник також не встановлює чітких 
меж між цими поняттями і, розглядаючи поетику графічного роману, пропонує 
застосовувати цей термін до всіх форм «високоякісного коміксу, виданого 
окремою книгою». Ми погоджуємося з О. Ісаєвою, яка вважає, що різниця між 
коміксами й графічними романами суттєва. «У графічному романі, – зазначає 
дослідниця, – зображення домінує над текстом, однак оповідь не зводиться лише 
до розважальної мети» [3].

Сучасні літературознавці активно розробляють проблеми виникнення та розвитку 
мальописів або графічної літератури. Зокрема комікси як один з перших видів 
мальописів, історію їх виникнення, особливості побудови, класифікацію тощо 
досліджували В. Айзнер, Б. Біті, Ф. Бремлетт, К. Во, Т. Е. Вортенберг, Т. Гроенстін, 
Р. Данкан, Д. Керріер, Р. Т. Кук, П. левіц, П. лефевр, М. МакКінні, С. МакКлауд,  
А. Мескін, Н. Нгуен, М. Пуст, К. Райал, М. Дж. Сміт, С. Тіптон, Х. Фрей та інші.

Художні особливості графічних романів аналізували В. Айзнер, Я. Баєтенс,  
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Б. ліга, К. Райал, Д. Селоу, С. Тіптон, У. Фрей, М. А. Чейні, Х. Шут та інші. Окремі риси 
жанрових різновидів графічних романах описували Ф. Глокснер, О. Колесник,  
Н. Космацька, Е. Кунка, С. Підопригора, Е. Рефає, Д. Уотсон, Д. Уітлок, Р. Зон,  
Н. Педрі, М. Чейні та інші.

В українському літературознавстві в останні десятиліття графічну прозу 
активно вивчають О. Бежан, Д. Бєлов, О. Гудошник, А. Карпінський, О. Колесник,  
Н. Космацька, А. Онищенко, С. Підопригора, Б. Романцова, Д. Філоненко та інші.

Графічний роман Сергія Захарова «Діра» неодноразово був об’єктом  
досліджень вітчизняних учених. Наприклад, Т. Калитенко характеризувала 
особливості роману порівняно з іншими коміксами [4], С. Подопригора вивчала 
риси інтермедіальності твору [6], О. Гудошник розглядала специфіку його 
документальгого наративу [1]. А специфіка мови графічного роману Сергія 
Захарова «Діра» не була предметом спеціальних досліджень, що й зумовило 
актуальність роботи.

Мета статті – проаналізувати специфіку поєднання графічних та мовних засобів  
у романі Сергія Зазарова «Діра», «зорові вказівки, які дають опору для сприйняття 
твору» [8], аби посилити його естетичний вплив на читача, зосередити увагу на 
сюжеті та персонажах, завдяки яким художньо моделюються реальні події та 
проблеми.

У роботі графічний роман розуміється нами як особливий жанр літератури,  
у якому основне смислове навантаження покладається на зображення, а текст 
виконує додаткову функцію: доповнює, коментує, конкретизує зображене (за  
С. МакКлаудом).

Як зазначає Т. Калитенко, «…графічні романи спростовують твердження, що 
мальовані картинки можуть лише розважати та смішити, насправді вони можуть 
розкривати набагато ширше коло тем: «про проблеми в сім’ї, про нетерпимість, 
про боротьбу за права, про геноцид, і зокрема про війну» [4]. Відтворення 
історичних фактів, зображення суб’єктивного досвіду, виклад найважливіших 
подій у хронологічній послідовності, фіксація спогадів, використання художніх, 
літературних, історичних, журналістських форм, зорієнтованість на дорослого 
читача дозволяють називати твір «Діра» С. Захарова [2] графічним романом.

Роман С. Захарова - це художнє осмислення трагічного досвіду перебування 
автора на окупованій території Донецька та у полоні. Цим пояснюється синтез 
елементів різних літературних жанрів у творі: роману, автобіографії, хроніки, 
щоденника та спогадів, що вражають глибинною експресією графіки, сповненої 
почуття та драми, збудовані на контрастах світла та тіні, насичені образотворчими 
алюзіями.

Автобіографічність є однією з найважливіших рис роману, яка багато у чому 
зумовлює особливості його мови. У трагічному 2014 р., опинившись на захопленій 
росіянами території, С. Захаров організував мистецьку групу «Мурзилка», 
яка створила ряд карикатурних графіті-фігур у стилі стрітарту, що зображали 
представників нової влади (реальних та символічних). Завдяки соціальній 
мережі, де було розміщено фотографії-інсталяції, ця своєрідна мистецька акція 
протесту набула світового розголосу. Через власну необережність, молодий 
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митець потрапив у полон, пройшов усі «кола пекла» в ув’язненні, пережив 
інсценування розстрілу, але дивом врятувався. Художник зумів вирватися  
з Донецька та переїхати до Києва. Жахливі події свого життя він художньо 
осмислив у малюнках, які склали основу графічного роману, залучивши до 
написання тексту письменника та журналіста С. Мазуркевича. 

Презентація роману «Діра» відбувалася в Києві 2016 р. на відкритті виставки  
в Національному музеї історії України «Діра. Серпень чотирнадцятого… Досвід 
ненасильницького культурного спротиву», де презентувалися окремі роботи 
художника з роману [7].

Візуальний складник книги не обмежується образним чи зображеннєвим 
навантаженням. Перші сторінки твору відкривають для читача унікальний 
особистий погляд автора на безправність і приреченість мислячої людини  
в окупації. С. Захаров передає свою оцінку подій зображенням на двох сторінках 
дула пістолета. Це символ-знак безправності, страху, насильства, які несила 
побороти незгодним одинакам. Трагічні реалії Донецька: чорно-білі урбаністичні 
пейзажі, очманілий натовп, наглядачі зі зброєю, черги на голосування, спотворені 
обличчя бездумних громадян, сцени катування ув’язнених… Ці історії постають 
у творі не просто як сюжетне тло, вони підкреслюють справжню основу подій, 
зображують реальних мешканців «новоутворених республік». Та, одночасно, 
спонукають читача до глибоких роздумів про причини і наслідки російської 
агресії.

У побудові твору не менш важливим є використання прийому монтажу. У романі 
«Діра» переважна частина картин прямокутні, проте їхні рамки не виділено, бо 
вони розміщуються на чорному/білому тлі або на цілих розворотах, які також 
не взято в рамку. Те, що у романі домінує чорний колір, починає пригнічувати,  
а відсутність рамок стає поштовхом до розуміння того, що у людей вже немає сил 
зупинити зло. Ці ілюстрації не мають аналогів серед подібних графічних романів, 
- маємо фактично мальопис, де художник сміливо експериментує з формою  
і кольором.

Звернення автора до чорно-білого малюнка, що контрастує з єдиним кольоровим 
предметом – прапором України, котрий з’являється на останній сторінці книги, 
не є випадковим. Саме кольоровий прапор України стає символом повернення 
з моторошного простору до простору свободи та повноправного життя. 

Чорно-білі малюнки, які використовуються в романі «Діра», допомагають 
сконцентруватися читачеві на трагічних та драматичних подіях. Чорно-біла 
палітра також ілюструє відсутність радості, надії, стає маркером жорстокості, 
страху, моральної деградації, духовного падіння. У романі автор охоплює лише 
негативні емоції, схематично зображуючи їх, вдаючись до експресіоністично 
забарвленої техніки заштриховування. До читача немов промовляють 
«надривні штрихи» та «чорно-білі» силуети [4]. Йдеться не лише про відтворення 
реалістичних обличь, а й про оголення емоцій, яке передається через збільшене 
абстрагування. Зміни, які відбуваються в Донецьку, ілюструє сторінка, де зібрано 
сцени, що показують, як швидко починає руйнуватися мирне життя людей 
військовим станом: вагітна жінка на кухні, гіперболізовано зображена граната 
під ногами в будинку, безтурботні дитячі забави, сцени побиття у в’язниці, 
змучені в’язні на підлозі в камері, пияки – ці зображення яскраво ілюструють 
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внутрішній світ людей, які відчули безкарність і схвалення своїх ганебних 
нелюдський вчинків. А в центрі цього хаосу – людина, яка усвідомлює весь жах 
перетворень, але безсила вплинути на ситуацію.  Важливою є символіка кольорів 
– як загальнокультурна, так і контекстуальна. Кольори доповнюють психологічні 
характеристики та створюють культурний контекст.

Не меншого значення у романі С. Захарова набув шрифт та інші візуальні 
елементи, які посилюють загальний емоційний тон твору. Зокрема каліграфія – за 
майстерністю інтеграції писаного слова в малюнок без розриву його хронотопу 
та порушення смислового навантаження – повною мірою відповідає змісту твору.
Це вже не графіка або графічні контури, залиті кольором, технічно - це живопис, 
що працює на створення візуальної образності розповіді, іноді на контрасті  
з літературним складником. Особливо варто згадати насичені глибокі тони, то 
похмурі, то, навпаки, яскраві та світлі. Реалістичне детальне промальовування, 
чергування великих, навіть фрагментованих, планів із зображеннями персонажів 
на зріст створюють або необхідний антифон, або співзвучність сюжету.

Оповідь у творі ретроспективна, вона ведеться від першої особи. Головний герой, 
віддалившись від травматичних подій у часі, поводиться як сторонній спостерігач 
та переосмислює пережите вже з віддаленої перспективи. І саме така точка зору 
є незмінною упродовж усього тексту, що дає змогу ще більше посилити враження 
достовірності описуваних фактів, сконцентрованих на приниженні, зневазі, 
зверхності.

У свідомості приреченої людини деталі стираються, а зло сприймається як 
всеохопне. Невипадково Захаров використовує заштриховані чорним фони, 
рідко обрамляє свої малюнків, часто не залишає навіть вільними поля книги. 
Все це лише посилює відчуття трагізму, катастрофічності, безглуздості подій 
у Донецьку 2014 р. Укрупнені плани (людина з відритим ротом у відчаї; людина 
з автоматом; людина, яка протестує, – сам художник; сцена побиття людини; 
обличчя побитої людини) підсилюють, збільшують відчуття небезпеки, що панує 
в місті. А сповільнює дію те, що на одному розвороті розміщено один чи три кадри, 
в той же час акцентує її значимість, напруженість.

Показати невидиме за допомогою візуального – ось те, що відрізняє мову роману 
«Діра». Автор за допомогою ліній передає настрій та створює світ навколо 
персонажів, а читач, сприймаючи ці символи, переводить їх в емоції. Нервозність, 
незграбність, агресія, тривожність тощо С. Захаров передає за допомогою ліній, 
які обрамляють персонажів, створюючи контури. У творі переважають агресивні 
лінії, які наголошують на характері персонажів, що оточують головного героя. 
У той же час, за допомогою тих самих ліній створюється й середовище. І читач 
чітко розуміє, у якому стані знаходиться персонаж, завдяки нерівним лініям та 
штрихам навколо нього.

Не лише пригода, а й емоційний стан оповідача є важливим складником 
графічного роману «Діра», тому кадри від дії до дії тут чергуються з кадрами, де 
підкреслено деталі, та кадрами без видимого зв’язку. Останні вказують нам на те, 
яким жахливим, нестерпним та несхожим на реальність є все, що відбувається  
з оповідачем, про його бажання якомога швидше вирватися з цього виру подій. 
Кадри часто містять смислові розриви, які дають змогу читачеві самостійно 
заповнювати лакуни, у такий спосіб доповнюючи події власними рефлексіями та 
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відчуттями, долучаючись до процесу творення значення.

С. Захарову вдалося відтворити не лише жахливий смисл подій окупації,  
а ще й відтворити світ звуків. Вирази обличь людей з натовпу, сцени у в’язниці, 
знущання і побиття ув’язнених, допити і катування зображені настільки яскраво, 
що мимоволі читач відчуває хриплі голоси, звук побиття, принизливий тон  
і зневагу тих, хто в нових умовах відчув себе «господарем світу».

Слід зазначити, що у графічних романів ілюстрація і зображення звуків, запахів 
тощо у вигляді тексту чи ліній немає чітких критеріїв і правил. Кожен художник 
чи сценарист сам має право вирішувати, як зобразити той чи інший елемент 
оточення персонажів, ґрунтуючись виключно на власному життєвому досвіді, 
уявленнях, естетичних уподобаннях. Відтак читач сприймає зображений світ 
героїв не стільки з опертям на власний досвід, скільки осмислює досвід оповідача.
Через відсутність мови персонажів у філактерах та розміщення тексту окремо від 
кадру або на ньому, може здатися, що текст у графічному романі йде паралельно 
з малюнками. Таке розмежування малюнка та тексту не розриває їхню цілісність, 
а стає носієм смислу.

У міцному просторі неволі події набувають важливого значення. Беземоційність, 
відстороненість тексту, написаного С. Мазуркевичем зі слів С. Захарова, 
доповнюється експресивними малюнками та гармонійно утворює цілісну тканину 
тексту. Текст, в свою чергу, допомагає внести ясність у те, де й коли саме відбувається 
змальована дія, що за персонажі ведуть діалог. Смислова гра шрифтами, а саме 
написання великими літерами фраз, слугує для акцентування важливих для 
автора моментів: «Це стало зрозумілим 12 травня, коли проводили «референдум» 
про самоврядування ДНР» або «Це ти? Так, я». Важким читання робить чергування 
кольорів (білий – чорний – білий), навмисно змушує читача сконцентрувати 
на ньому увагу. Як бачимо, емоційно тяжкі події підсилюються ускладненою 
для сприйняття вербальною формою. Отже, вербальні та невербальні засоби  
у романі «Діра» взаємодоповнюють один одного, що відповідає одному з шести 
типів взаємовідношень тексту та зображення, які розрізняє С. Маклауд [10]. 

Графічний роман, поєднуючи в медіакомбінації вербальні та образотворчі засоби 
творення, несе потужний емоційний заряд, розширює арсенал прийомів впливу 
на читача, наповнюється потужним комунікативним значенням. Роман «Діра» 
С. Захарова зумів збагатити українську графічну літературу нестандартними 
художніми рішеннями, розширив її формозмістове поле. Осмислення недавньої 
української історії, використання автобіографічних елементів, оригінальна 
авторська художня техніка (укрупнені плани, один малюнок на сторінці або 
цілому розвороті, експресіоністичність стилю виконання малюнків, відсутність 
філактерів, відсторонена манера оповіді від першої особи) все це разом ставить 
роман поряд із такими визначними графічними творами, як «Маус», «У тіні 
зруйнованих веж» А. Шпігельмана, «Персеполіс» М. Сатрапі та формує національну 
парадигму творення графічного роману.

Проаналізувавши графічний роман, варто звернути увагу на макет сторінок, 
стиль, взаємодію тексту та мальованого образу. Важливим елементом є те, що 
спочатку С. Захаров створив малюнки, переживаючи власний травматичний 
досвід. А вже через деякий час прийшла ідея їх упорядкувати та доповнити новими 
зображеннями так, щоб склалася історія, яка є прийнятною для форми графічного 
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роману. Саме тому малюнки, їхнє розміщення на сторінці та розкадрування 
мають важливе значення, допомагають створити емоційну візуальну оповідь, 
ознайомлюють із переживаннями людини в тій чи іншій ситуації.

Б. Пітерс у книзі «Чотири концепції сторінки» («Four Conceptions of the Page») виділяє 
чотири моделі використання простору сторінки в графічному романі та коміксі: 
звичайна, риторична, декоративна та продуктивна [9]. Ми можемо визначити, що 
в даній класифікації враховуються зв’язки між оповіддю та композицією твору.

На перший погляд може здатися, що для графічного роману «Діра» важливою  
є продуктивна модель, коли структура й макет сторінки також презентують історію, 
«диктують оповідь». Слід звернути увагу на обкладинку роману, котра зображена 
в червоних та чорних тонах. На малюнку зображений урбаністичний пейзаж, 
де на височині - діра, у яку шаленим ритмом затягує все місто (багатоповерхові 
будинки, стадіон, залізничні сполучення), проте цей процес є незавершений. Діра 
ще й символізує невизнану республіку ДНР. Те, що будівлі падають в діру, показує 
нам перехід в інший простір, котрий, скоріше за все, є ворожим та не має жодного 
майбутнього, у кінці – порожнеча.

Кадр - найменша структурна одиниця коміксу, яка за принципом своєї побудови 
є ближчою до кінематографічного кадру, ніж до ілюстрації. Це проявляється  
в активному використанні планів – від дальнього до деталі (наприклад, нерідко 
зображуються тільки очі героя, що нагадує поетику С. леоне). Традиційний спосіб 
поєднання кадрів передбачає їх приблизно однакові розміри, які дозволяють 
об’єднувати їх у декілька полос-рядків. Але з кожним разом С. Захаров вдається до 
«спецефектів»: розмір кадрів збільшується аж до цілого розвороту, змінюються їх 
форма та взаємне розташування – вони можуть нечітко відділятися, накладатися 
або вставлятися одне в одне, що створює ускладнений хронотоп оповіді. З такими 
особливостями важливими стають такі структурні одиниці як аркуш та розворот, 
що можуть мати комплексну архітектоніку і при цьому повинні залишатися 
прозорими для сприйняття. Однією з підказок для читача є колорит, який поєднує 
або протиставляє кадри в межах аркушу та аркуші в межах розвороту.

Специфікою графічного роману є те, що він висуває вимоги до зовнішності 
персонажів тому, що читач повинен миттєво впізнавати кожного з них. Тому 
за великої кількості героїв треба загострювати характеристики, підкреслювати 
риси, знаходити знаковий колір та силует. 

Графічний роман неможливо розглядати без його зв’язку з іншими видами 
мистецтва. Їх естетика значно вплинула на кінематограф та живопис (Р.  
ліхтенштейн, Е. Уорхол та ін.), але найбільш помітним явищем нашого часу  
є різні варіанти транспозицій. Сутність трансвидового перекладу полягає  
в передачі настрою, сюжету, ідеї, емоцій художнього тексту за допомогою 
виразних засобів іншого виду мистецтва. Міжвидовий переклад полягає 
в доповненні оригіналу: читач може порівнювати між собою різні версії. 
Трансвидовий переклад здебільшого робиться для публіки, котра вже мала 
змогу ознайомитися з прототекстом: це добре видно на прикладі зйомок 
фільму, розрахованого на аудиторію, яка вже прочитала популярну книгу.  
А у міжвидовому перекладі йдеться не так про абсолютну точність, як про змістову 
адекватність, яка передбачає різний ступінь близькості до оригіналу залежно  
від статусу та особливостей оригіналу, творчої манери інтерпретатора та 
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очікувань цільової аудиторії.

література, як і музика, може дати читачу настрій, асоціації, натяк, який 
доповнюється власною уявою кожного. Графічний роман, як і будь-яке візуальне 
мистецтво, є більш конкретним та інформативним, в ньому менше узагальнення, 
зате він здатний дати надзвичайно яскравий образ. 

 Графічний роман може повністю передати фабулу, характеристики героїв, 
загальну стилістику та настрій твору. Вдало зображується психологія героїв та 
підсвідомість: сни, марення, спогади, передчуття. Якість результату залежить не 
лише від майстерності адаптації, але й від властивостей першоджерела. 

Кіно є другим видом мистецтва, що пов’язаний з графічним романом взаємними 
переходами. Існують випадки, що стиль графічного роману безпосередньо 
переноситься в кіно; найбільше це простежується в далекосхідній традиції, 
де естетична манера манґи та аніме майже ідентична. А в Сполучених Штатах 
екранізація графічного роману характерна у формі ігрового кіно. Здебільшого, 
при збереженні деяких знакових прийомів відбувається  переписування сюжету 
та зміна стилістики. Навіть фільми про супергероїв стають більш реалістичними, 
психологічними та проблемними тому, що розраховані на широку цільову 
аудиторію. 

Специфікою графічного роману є те, що він висуває вимоги до зовнішності 
персонажів тому, що читач повинен миттєво впізнавати кожного з них. Тому С. 
Захаров   загострює характеристики персонажів, підкреслює риси, знаходить 
знаковий колір та силует. Його роман повно передає сюжет, характеристики 
героїв, загальну стилістику та настрій твору. Вдало зображується психологія 
героїв та підсвідомість: страхи, розгубленість, спогади, передчуття.

Однією з найважливіших умов цінності твору є його художність. Від того, наскільки 
вдало автор поєднає вербальні і невербальні художні засоби, який макет вибере 
для сторінок, які саме віднайде слова, залежить те, як сприйме твір читач, як 
зрозуміє, чи перейметься його думками й почуттями, чи відреагує на той чи 
інший образ, картину.

У графічному романі С. Захарова «Діра» малюнки становлять із текстом єдність, 
оскільки через них увиразнюється зовнішній вигляд персонажів, зринають 
додаткові деталі. Візуальний ряд формується графічним увиразненням тексту 
через друкарські експерименти (розмір, колір шрифту, абзац, вирівнювання).

ВИСНОВКИ

Аналіз мови графічного роману С. Захарова «Діра» дозволив виділити такі основні 
засоби: стиль (поєднання кольорів, які допомагають вдало передати зміст); 
взаємодія тексту та мальованого образу; використання планів – від дальнього 
до деталі; символіка кольорів; колір, а також орнамент, шрифт; силует; макет 
сторінок, стиль; сторінка: звичайна, риторична, декоративна та продуктивна; 
розкадрування; відсутність мови персонажів у філактерах; розміщення тексту 
окремо від кадру або на ньому; беземоційність, відстороненість тексту; смислова 
гра шрифтами; емоційно тяжкі події підсилюються ускладненою для сприйняття 
вербальною формою. Однією з найважливіших особливостей поетики графічного 
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роману є те, що збільшується вага візуального в суспільстві, відбувається загальна 
генерація смислу не в текстуальному, а у візуальному вираженні.
Художній рівень роману С. Захарова змінює ставлення до графічних романів як до 
комерційного мистецтва. Образотворча мови твору потребує пильного вивчення 
національних традицій, зумовлених українською культурно-національною та 
суспільно-історичною ситуацією, оскільки мальописи з кожним днем набувають 
все більшої і більшої популярності в нашій країні та за її межами. 
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SPECYFIKA JęzYKA PoWIEŚCI GRAFICzNEJ SERGIUSzA 
zAKhARoVA „DzIURA”

STRESZCZENIE

Artykuł analizuje specyfikę języka powieści graficznej ukraińskiego autora Sergiusza 
Zakharova „Dziura”, co jest istotne ze względu na duże zainteresowanie czytelników, 
pisarzy i naukowców rozwojem malarstwa w literaturze światowej. Autorka artykułu 
analizuje rolę środków słownych i graficznych utworu. Powieść graficzna jest rozumiana 
zgodnie z naukowymi koncepcjami W. Eisnera, J. Gardnera, S. McClouda, R. Petersena, 
D. Steina i J.-N. Ton i inne. Ujawniają się cechy różnych gatunków zsyntetyzowanych 
w powieści, a mianowicie: powieść, autobiografia, kronika, pamiętnik, wspomnienia. 
Stwierdzono, że harmonijne połączenie elementów tekstowych i graficznych (układ, 
ramka, kolor, czcionka) wzbogaca autorski obraz świata, w którym znajdują się 
bohaterowie. Pewne cechy języka dzieła, a także doświadczenia z życia Sergiusza 
Zakharowa na okupowanym terytorium w obwodzie donieckim mogą posłużyć do 
sformułowania narodowej specyfiki powieści graficznej w literaturze ukraińskiej.

SŁOWA KLUCZOWE

powieść graficzna, język pracy, gatunek.

SPECIFICS oF ThE lANGUAGE oF SERGIY zAKhARoV’S  
GRAPhIC NoVEl “ThE holE”

ABSTRACT

The article examines the specifics of the of the graphic novel’s language by Ukrainian 
author Serhiy Zakharov “The Hole”, which is relevant because of the great interest of 
readers, writers and academia in the development of comics in world literature. The 
author analyses the role of verbal and graphic means of the work. Graphic novel is 
interpreted according to the scientific concepts of W. Eisner, J. Gardner, S. McCloud,  
R. Petersen, D. Stein and J.-N. Tone and others. Features of different genres synthesized 
in the work, namely novel, autobiography, chronicle, diary, memoirs, are revealed.  
It was found that the harmonious combination of text and graphic components (layout, 
frame, color, font) enhance the author’s picture of the world in which the characters act. 
We describe the linguistic features of the work, which are conditioned by S. Zakharov’s 
life experience in the occupied territory in Donetsk areas and which can be used in 
further studies of the national specificity of the graphic novel in Ukrainian literature.
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graphic novel, means of expression of the work, genre.
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