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SŁOWO WSTĘPNE

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach od listopada 2022 roku zmieniła się  
w Akademię Śląską -uczelnię artystyczną, techniczną i medyczną, która oprócz studiów 
I i II stopnia oferuje również możliwość dalszego rozwoju naukowego w postaci 
postępowań doktorskich i habilitacyjnych. Rozwój naukowy uczelni związany jest 
również z dalszym rozwojem Zeszytów Naukowych, które jeszcze występują pod starą 
nazwą Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Aktualny, 15 już, 
numer jest kontynuacją cyklu, w ramach którego publikowane są recenzowane artykuły 
naukowe, opracowania i studia projektowe, poświęcone rozwijaniu wiedzy zarówno  
o kształtowaniu środowiska, jak i stosowanych do tego celu rozwiązaniach i materiałach. 
Publikacja zawiera artykuły osób związanych z naszą Uczelnią oraz pracowników innych 
Uczelni w Polsce i za granicą. Adresowana jest do społeczności akademickiej, środowisk 
inżynierów oraz studentów, zainteresowanych poszerzaniem horyzontów wiedzy.
Zapraszamy do lektury

prof. AŚ dr Aleksander Ostenda 

Redaktor Naczelny Zeszytów Naukowych
Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

dr inż. arch. Jakub Świerzawski 

Z-ca Redaktora Naczelnego Zeszytów Naukowych 
Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
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DR N. MED. MAGDALENA BOBRZYK 
Akademia Śląska, Wydział Nauk Medycznych, ORCID: 0000-0002-4687-4737; e-mail: 
mbobrzyk@o2.pl;

LECZENIE BÓLU W COVID-19

STRESZCZENIE

Covid-19 stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego na całym świecie. Ból jest najczęstszym, 
obok gorączki i kaszlu, objawem zgłaszanym przez pacjentów chorujących na covid-19. Występuje 
u pacjentów w aktywnej fazie choroby, może również dotyczyć chorych z „long COVID” i „post 
-COVID”, u których symptomy choroby utrzymują się przez wiele tygodni lub miesięcy. Ze względu na 
złożony charakter bólu, konieczność jednoczesnego leczenia różnych aspektów choroby oraz często 
przewlekły charakter dolegliwości, leczenie bólu u chorych zakażonych wirusem SARS-CoV-2 może 
stanowić problem terapeutyczny. W artykule przedstawiono możliwe mechanizmy powstawania 
bólu oraz opcje jego leczenia.

SŁOWA KLUCZOWE

covid-19, ból, leczenie

Wstęp

W marcu 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię covid-19 
[1], choroby zakaźnej układu oddechowego rozpoznanej i po raz pierwszy opisanej w 
listopadzie 2019 roku [2]. Jednym z objawów mogących występować zarówno w ostrej 
fazie choroby jak i po wielu miesiącach od zachorowania jest ból. W zależności od 
charakteru oraz nasilenia, ból spowodowany zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 wyma-
ga różnego postępowania terapeutycznego. W artykule przeanalizowano badania,  
w których przedstawiono rodzaj i częstość występowania bólu u chorych na covid-19, 
stosowane metody jego leczenia oraz ich skuteczność. Celem pracy jest przedstawienie 
holistycznego modelu diagnostyki i terapii bólu występującego w przebiegu covid-19.

s. 9-19

DOI: 10.54264/0043
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Objawy kliniczne i patofizjologia

Zakażenie β-koronawirusem SARS-CoV-2 może przebiegać bezobjawowo, może być 
infekcją łagodną lub ciężką. Ciężkie powikłanie covid-19 to głównie zapalenie płuc, 
mogące prowadzić do zgonu w wyniku ostrej niewydolności oddechowej [3].

Objawy covid-19 obejmują gorączkę, zmęczenie, kaszel, utratę apetytu, złe 
samopoczucie, nieżyt nosa, biegunkę, nudności i wymioty. Do niewydolności odde-
chowej, w przypadku wystąpienia zapalenia płuc, dochodzi w przebiegu tzw. „burzy 
cytokinowej”, spowodowanej głównie hiperaktywacją cytotoksycznych limfocytów T 
oraz wydzielaniem mediatorów odpowiedzi zapalnej: interleukin 1, 6, 8 i 10, czynnika 
martwicy nowotworów-α, GM-CSF i innych. Zwiększona aktywność IL-6 jest mediatorem 
niewydolności oddechowej, wstrząsu i niewydolności wielonarządowej oraz wskazuje 
na występowanie wspomnianej wcześniej „burzy cytokinowej” [4], [5].

Często obserwowanym objawem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jest ból. Występuje on 
w różnej lokalizacji,  ze zmienną częstością, zależną między innymi od  etapu choroby 
i ciężkości jej przebiegu, a także od wariantu wirusa. W badaniu opublikowanym  
w styczniu 2021 roku opisano częstość występowania bólu gardła u 0,7-47,1% chorych 
na covid-19, bólu głowy u 1,7-33,9% chorych, bólów mięśniowo-stawowych u 1,5-
61,0% chorych, bólu brzucha u 1,9-14,5% chorych, bólu w klatce piersiowej u 1,6-17,7%  
chorych [6].

W badaniu oceniającym częstość występowania bólów mięśniowo-szkieletowych oraz 
neuropatycznych opublikowanym w styczniu 2022 roku wykazano, że uogólniony ból 
mięśni, ból głowy i ból krzyża to trzy najczęstsze, nowo pojawiające się objawy bólowe 
u hospitalizowanych pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Objawy te zgłosiło 
61,54% pacjentów, w tym uogólniony ból mięśni 32,96%, ból głowy 27,47%, i ból krzyża  
22,53%. Ból neuropatyczny występował u 7,69% badanych. Ponadto, wykazano związek 
objawów bólowych z nasileniem choroby, płcią męską oraz wyższym wskaźnikiem masy 
ciała [7].

Bóle głowy, mięśni i stawów we wstępnej fazie choroby nie są specyficzne dla covid-19 
i występują również w przypadku innych zakażeń wirusowych.

Wirus SARS-CoV-2, aby wniknąć do wnętrza komórki wykorzystuje receptor enzymu 
konwertującego angiotensynę 2 (ACE2). Ekspresja receptorów ACE2 występuje również 
w tkance nerwowej, w mózgu w komórkach gleju, astrocytach i neuronach, co wydaje 
się być jedną z głównych przyczyn częstych powikłań neurologicznych w przebiegu 
covid-19 [8]. 

W opublikowanych w styczniu 2021 roku badaniach autopsyjnych pacjentów zmarłych 
z powodu covid-19 obserwowano obrzęk i przekrwienie tkanki mózgowej, a badania 
histopatologiczne ujawniły martwicę neuronów [9], [10]. 

Objawy neurologiczne opisywane we wczesnej fazie covid-19 to zawroty i bóle głowy, 
nudności i wymioty. W tym okresie choroby stwierdza się również występowanie 
wirusa w płynie mózgowo-rdzeniowym [10]. W rozwiniętej fazie choroby najczęściej 
obserwowane objawy neurologiczne to ból głowy, ból klatki piersiowej, zaburzenia 
węchu i smaku, splątanie, śpiączka i napady padaczkowe, a także powikłania naczyniowe, 
takie jak udar lub zakrzepica zatok żylnych mózgu.
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W późniejszym okresie covid-19 może dojść do wystąpienia zespołu Guillaina-Barrégo, 
świadczącego o uszkodzeniu obwodowego układu nerwowego [11], [12].

Związane z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 zaburzenia pamięci, koncentracji  
i orientacji określane mianem „mgły mózgowej”  mogą dotyczyć nawet 30% chorych, 
którzy w przebiegu covid-19 wymagali hospitalizacji. W płynie mózgowo-rdzeniowym 
pacjentów z objawami „mgły mózgowej” obserwuje się wysokie stężenie cytokin 
zapalnych [13].

Możliwy mechanizm bólu mięśniowo-szkieletowego w COVID-19 może być związany  
z dystrybucją enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE-2) i występowaniem burz 
cytokin. Cytokiny zapalne mogą powodować bóle mięśni poprzez indukcję produkcji 
prostaglandyny E2 (PGE2) [14].

Uszkodzenie mięśni w przebiegu covid-19 może prowadzić do bólu przewlekłego. 
Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego może wiązać się z wystąpieniem 
bólu neuropatycznego, spowodowanego zapaleniem mózgu i rdzenia, poprzecznym 
zapaleniem rdzenia kręgowego lub udarem mózgu [15].

Zapalna poliradikulopatia, wynikająca z zaburzeń autoimmunologicznych, objawiająca 
się mrowieniem, drętwieniem, przeczulicą, bólem i objawami ubytkowymi, to kolejne 
powikłanie neurologiczne, obserwowane po przebyciu covid-19 [16]. Schorzenie to 
występuje również w innych chorobach wirusowych, na przykład w zakażeniu wirusem 
Zika [10].

LECZENIE

Podczas pandemii obserwowano znacznie zwiększoną sprzedaż leków przeciw-
bólowych, zarówno w lecznictwie szpitalnym [17] jak i pozaszpitalnym, w tym duży 
wzrost zużycia leków, które można zakupić bez recepty (OTC). Porównując liczbę 
dawek leków przeciwbólowych, dostępnych bez recepty, sprzedanych w Polsce w roku 
2018 i 2020 obserwowano znaczny wzrost sprzedaży. Liczba dawek ketoprofenu OTC  
w 2018 roku wynosiła 5,6 mln, w 2020 roku wzrosła do 7,9 mln, w przypadku diklofenaku 
obserwowano wzrost z 1 mln w 2018 roku do 16,1 mln w 2020 roku, a naproksenu z 0,48 
mln do 4 mln [18]. Analizując zwiększone zużycie leków dostępnych bez recepty, należy 
uwzględnić fakt, że na obserwowane zmiany miał wpływ również utrudniony dostęp do 
lekarzy, lub strach pacjentów przed pójściem do poradni lekarskiej, co wiązało się ze 
zwiększonym udziałem procentowym  leków sprzedawanych bez recepty, w stosunku 
do wszystkich sprzedawanych leków przeciwbólowych, zarówno wymagających 
przepisania na recepcie jak i OTC. Niemniej jednak, podczas pandemii zwiększyło 
się zużycie leków przeciwbólowych, co należy tłumaczyć wspomnianymi powyżej 
dolegliwościami towarzyszącymi zakażeniu SARS-CoV-2.

Na początku marca 2020 roku pojawiła się publikacja, sugerująca możliwy niekorzystny 
wpływ leków przeciwzapalnych na przebieg covid-19 [19]. Obawy budziło oddziaływanie 
leków na ekspresję receptora konwertazy angiotensyny 2, niezbędnego w procesie 
inwazji wirusa SARS-CoV-2 do komórki. W artykule oprócz ibuprofenu i glitazonów, 
których wpływ na ekspresję ACE 2 w sercu szczurów z cukrzycą typu 1, opisano w badaniu 
w 2015 roku [20], wymieniono również leki blokujące układ renina–angiotensyna (RAS). 
14 marca 2020 roku francuski minister zdrowia zalecił unikanie, w przypadku gorączki, 
leków przeciwzapalnych takich jak ibuprofen czy kortyzon, a stanowisko to kilka dni 
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później wsparła Światowa Organizacja Zdrowia, która jednak w związku z brakiem 
dowodów, krótko potem wycofała się. Przeprowadzone liczne badania nie wykazały 
związku pomiędzy stosowaniem, zarówno doraźnym, jak i przewlekłym, ibuprofenu 
ani innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ),  a gorszym przebiegiem 
COVID-19 [21], [22], [23].

Niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz glikokortykosteroidy

Obecnie zarówno niesteroidowe leki przeciwzapalne, jak i glikokortykosteroidy 
znajdują się w standardach leczenia covid-19 [24]. Ze względu na działania niepożądane 
glikokortykosteroidów stosowanych ogólnoustrojowo obejmujące osteoporozę, mar-
twicę kości, miopatię, immunosupresję i bóle mięśniowe, WHO zaleca stosowanie 
ogólnoustrojowych kortykosteroidów w leczeniu pacjentów z ciężkim COVID-19, lub we 
wstrząsie opornym na leczenie. W przypadku pacjentów z łagodnym COVID-19, WHO 
odradza stosowanie glikokortykosteroidów w leczeniu bólu mięśniowo-szkieletowego 
związanego z covid-19 [14]. W leczeniu objawowym według wytycznych UE zaleca 
paracetamol, jako lek pierwszego rzutu w przypadku gorączki lub bólu [25].

NLPZ znajdują zastosowanie w ostrej fazie choroby, jako leki przeciwgorączkowe  
i przeciwbólowe, a także u chorych w późniejszych fazach choroby oraz w tzw. „zespole 
post-covidowym” jako leki przeciwbólowe.

Stosując leczenie przeciwbólowe u pacjenta w trakcie lub po przebyciu covid-19 należy 
pamiętać o właściwie przeprowadzonej diagnostyce, ponieważ zakażenie wirusem 
SARS-CoV-2 wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia powikłań, wymagających 
leczenia przyczynowego innego niż farmakoterapia NLPZ.

Częstym objawem u ozdrowieńców jest ucisk lub ból w klatce piersiowej. Jeżeli nie wpływa 
on na jakość życia pacjenta, nie wymaga leczenia farmakologicznego. Dolegliwość ta 
najczęściej ustępuje samoistnie. W przypadku uporczywego dyskomfortu, należy 
rozważyć farmakoterapię NLPZ. Jeżeli uczucie ucisku jest spowodowane skurczem lub 
nadreaktywnością oskrzeli, należy zastosować wziewny lek rozszerzający oskrzela [26].

Ból w klatce piersiowej może jednak u części ozdrowieńców być objawem uszkodzenia 
mięśnia sercowego w przebiegu sercowego zespołu post-covidowego i wówczas wymaga 
pilnej diagnostyki kardiologicznej i wdrożenia odpowiedniego leczenia. W artykule 
opublikowanym w JAMA Cardiology, opisano wyniki badania MR serca wykonanego 
u 100 ozdrowieńców, hospitalizpowanych w Szpitalu Uniwersyteckim we Frakfurcie 
między kwietniem, a czerwcem 2020 roku. Aż u 75 badanych stwierdzono zmiany  
w sercu, z czego u 60 pacjentów rozpoznano zapalenie mięśnia sercowego. Ponadto  
u ozdrowieńców, w porównaniu z grupą kontrolną, stwierdzono niższą frakcję 
wyrzutową lewej komory oraz zwiększone stężenie troponiny. Co istotne, opisane 
powikłania kardiologiczne nie korelowały ze stopniem ciężkości przebiegu choroby. 
Spośród opisanych powyżej badanych tylko 33 chorych wymagało w przebiegu covid-19 
leczenia szpitalnego [27].

Ból głowy jest częstym objawem zakażeń wirusowych, w tym również covid-19. Jego 
przyczyną jest najpewniej uwolnienie w odpowiedzi na infekcję wirusową, cytokin 
prozapalnych, chemokin i aktywacja prostaglandyn, z następowym zapaleniem 
neurogennym, w obrębie układu trójdzielnego. Ze względu na mechanizm powstawania 
tego rodzaju bólu, lekami z wyboru są NLPZ [28]. W leczeniu gorączki i bólu można 
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stosować również metamizol, którego wpływ na replikację i transkrypcję wirusa SARS-
CoV-2 wykazano w badaniach eksperymentalnych [29]. W leczeniu bólu i gorączki 
można NLPZ łączyć z metamizolem, uzyskując efekt synergiczny. 

W przypadku konieczności dożylnego podania NLPZ u chorego z bólem i gorączką, 
możliwe jest zastosowanie  deksketoprofenu, ketoprofenu oraz od niedawna, również 
ibuprofenu i diklofenaku. Leki te charakteryzują się stosunkowo krótkim okresem 
półtrwania na obwodzie, co zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. 
Ponadto deksketoprofen oraz ketoprofen nie są metabolizowane przez izoenymy 
cytochormu P450, ulegają jedynie sprzęganiu, co zmniejsza ryzyko wystąpienia 
interakcji leku z infekcją wirusową [30]. 

U pacjentów, którzy mogą przyjmować NLPZ doustnie, można również poza lekami 
wymienionymi powyżej, przy braku przeciwwskazań, zastosować zamiennie naproksen 
[30].

W przypadku wystąpienia dolegliwości towarzyszących bólowi głowy takich jak 
zaburzenia świadomości, napady padaczkowe, gorączka i wymioty lub objawy 
oponowe, w diagnostyce różnicowej należy rozważyć neuroinfekcję. W przypadku 
podejrzenia zapalenie opon mózgowych i mózgu, wskazane jest pogłębienie diagnostyki 
z uwzględnieniem badań MRI mózgu i rdzenia, EEG oraz badania płynu mózgowo-
rdzeniowego, z oznaczeniem również innych patogenów, niż wirus SARS-CoV-2 [26].

Ponieważ wirus SARS-CoV-2 może powodować ostre zapalenia mięśni, w skrajnych 
przypadkach prowadzące do rabdomiolizy i mioglobinurii, należy monitorować stan 
pacjenta i oznaczać stężenie kinazy kreatyninowej [28].

NLPZ mogą wykazywać działania niepożądane na przewód pokarmowy, na 
które szczególnie narażone są osoby starsze [31], pacjenci w stanie ciężkim oraz 
przyjmujący leki przeciwkrzepliwe lub glikokortykosteroidy. Przyjmowanie tych os-
tatnich, w połączeniu z NLPZ, 15-krotnie zwiększa ryzyko uszkodzenia przewodu 
pokarmowego, w porównaniu z osobami nie przyjmującymi żadnego leku [32]. Zarówno 
glikokortykosteroidy jak i leki przeciwzakrzepowe zajmują ważne miejsce w leczeniu 
covid-19. U pacjentów przyjmujących te leki, wskazane jest zastosowanie inhibitora 
pompy protonowej, monitorowanie objawów ze strony przewodu pokarmowego 
oraz minimalizowanie dawki oraz czasu leczenia [31]. Antagoniści receptorów H2, nie 
powinny być lekami pierwszego wyboru w gastroprotekcji  u chorych przyjmujących 
NLPZ, ponieważ nie zmniejszają skutecznie ryzyka wystąpienia wrzodu żołądka [33].  
U wszystkich pacjentów należy unikać łączenia dwóch NLPZ.

Stosując niesteroidowe leki przeciwzapalne należy pamiętać o ich możliwym działaniu 
hepatotoksycznym, na które szczególnie narażeni są chorzy z uszkodzeniem wątroby. 
Biochemiczne cechy uszkodzenia wątroby obserwuje się u dużej części chorych na 
covid-19, co najprawdopodobniej jest związane z bezpośrednim skutkiem infekcji 
wirusowej, burzą zapalną, hipoksemią, zapaleniem śródbłonka oraz stosowaniem 
leków. Zaburzenia najczęściej mają charakter łagodny i ustępują samoistnie. Rokowanie 
jest znacznie poważniejsze u chorych z wcześniej występującymi przewlekłymi 
schorzeniami wątroby [34]. Pacjenci ze schorzeniami wątroby, szczególnie takimi jak 
niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby (NAFLD), choroba wątroby związana 
ze spożywaniem alkoholu (ALD) oraz marskość wątroby, wymagają starannej edukacji 
dotyczącej hepatotoksyczności leków, w tym NLPZ. Należy poinformować chorych  
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o dawkach maksymalnych leków: w przypadku paracetamolu nie można przekraczać 
dobowej dawki 4,0 g w leczeniu krótkim (do 3 dni) oraz 2,5 g długotrwałym (do 10 dni), 
ibuprofenu do 1,2 mg, metamizolu 4,0 g [26]. 

Analgetyki opioidowe

Ból mięśni w przebiegu infekcji SARS-CoV-2 jest bólem zapalnym, dlatego lekami  
z wyboru powinny być NLPZ. U pacjentów z przeciwwskazaniami do ich stosowania 
należy rozważyć inne leki nieopioidowe, lub w przypadku wystąpienia wskazań 
klinicznych analgetyki opioidowe, zgodnie z drabiną analgetyczną WHO [28].

Wykazano jednak, że opioidy, zwłaszcza morfina i fentanyl, wywołują supresję 
immunologiczną. Buprenorfina wydaje się być pod tym względem bezpieczniejsza 
w stosowaniu, szczególnie u  pacjentów z obniżoną odpornością. Przy stosowaniu 
plastrów transdermalnych u pacjentów z wysoką gorączką, należy uwzględnić możliwe 
zwiększone wchłanianie opioidów, związane z rozszerzeniem naczyń krwionośnych 
[14].

Stosowanie opioidowych leków przeciwbólowych wiąże się z ryzykiem wystąpienia 
depresji oddechowej. Ponieważ wirus SARS-CoV-2 jest wirusem neurotropowym, 
może prowadzić do uszkodzenia pnia mózgu i nasilenia niewydolności oddechowej.  
W przypadku konieczności zastosowania leków opioidowych u pacjentów ze zwiększonym 
ryzykiem niewydolności oddechowej, należy wybierać leki charakteryzujące się niskim 
ryzykiem wystąpienia depresji oddechowej, w dawce dobranej drogą miareczkowania, 
a pacjenta należy ściśle monitorować [28]. 

U chorych leczonych z powodu bólu przewlekłego przed zachorowaniem na covid-19, 
zakażenie wirusem SARS-CoV-2 wiąże się z ryzykiem zaostrzenia dolegliwości.  
Obserwowane nasilenie bólu może być bezpośrednio wynikiem infekcji, powikłań 
neurologicznych, spowodowanych wniknięciem wirusa do układu nerwowego lub 
reakcją immunologiczną. Może również wynikać z miopatii lub urazu tkanek i nerwów 
obwodowych, powstałych podczas procedur stosowanych w leczeniu niewydolności 
oddechowej. Przymusowa pozycja ciała, mająca na celu poprawę utlenowania krwi 
może również przyczyniać się do obserwowanego zaostrzenia przewlekłych zespołów 
bólowych. 

U pacjentów leczonych przewlekle lekami opioidowymi, po rozpoznaniu zakażenia 
SARS-CoV-2 należy kontynuować farmakoterapię, z uwzględnieniem interakcji z lekami 
przeciwwirusowymi stosowanymi w leczeniu covid-19: morfina powoduje spadek 
stężenia i zmniejszenie skuteczności klinicznej lopinawiru i rytonawiru; tramadol, 
alfentanyl i sufentanyl powodują zwiększenie stężenia lopinawiru, rytonawiru oraz 
atazanawiru; buprenorfina, powoduje zwiększenie stężenia atazanawiru; oksykodon, 
powoduje zwiększenie stężenia lopinawiru i rytonawiru nawet o 160% - nie zaleca się 
łącznego stosowania, a oksykodon zwiększa również stężenie atazanawiru [28]. 

Ból neuropatyczny

W leczeniu bólu neuropatycznego, będącego powikłaniem covid-19 stosowane są 
gabapentyna, pregabalina, leki przeciwdepresyjne takie jak inhibitory wychwytu 
zwrotnego serotoniny i noradrenaliny oraz  trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, 
tramadol, a także leki podawane miejscowo (lidokaina lub kapsaicyna). W przypadku 
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bólu opornego na leczenie, można rozważyć silne opioidy, aczkolwiek nie wykazują one 
w tym przypadku dużej skuteczności terapeutycznej. W niektórych przypadkach należy 
rozważyć leczenie niefarmakologiczne, w tym neurostymulację [10]. 

Czynniki psychologiczne

Nasilenie bólu, w czasie pandemii, u pacjentów leczonych z powodu bólu przewlekłego, 
obserwowano również u chorych, którzy nie mieli rozpoznanego zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2. 

W hiszpańskim badaniu, oceniającym wpływ pandemii i „lockdownu” na odczuwanie 
bólu u chorych leczonych przewlekle z powodu bólu o umiarkowanym i dużym 
nasileniu, u większości pacjentów stwierdzono wzrost częstotliwości i nasilenia 
dolegliwości, z koniecznością zwiększenia dobowej dawki leków przeciwbólowych. 
Nasilenie to korelowało z odczuwanym stresem i zaburzeniami snu. Większe było  
u osób, których bliski zmarł z powodu covid-19, które miały niepewną sytuację dotyczącą 
pracy zawodowej lub nie mogły wykluczyć ryzyka narażenia na ekspozycję SARS-CoV-2 
[35]. Uzyskane wyniki były najprawdopodobniej również konsekwencją  zmniejszonej 
aktywności fizycznej, gorszego dostępu do lekarza, a także, w przypadku pacjentów 
wymagających dodatkowego leczenia przyczynowego, utrudnionego dostępu do 
leków. Stosowane w leczeniu covid-19 hydroksychlorochina (obecnie niezalecana) 
oraz tocilizumab są lekami modyfikującymi przebieg chorób reumatycznych. W czasie 
pandemii, chorzy stosujący te leki przewlekle zgłaszali problem z ich dostępnością [36].
Bardzo ważnym aspektem dotyczącym diagnozowania i leczenia bólu, są zaburzenia 
psychologiczne związane z covid-19. Potencjalne czynniki biologiczne, mogące 
wywoływać te zaburzenia to neurotoksyczność wirusa, aktywacja procesów zapalanych, 
zamiany naczyniowe i niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego oraz niepożądane 
działania leków. Najważniejsze czynniki psychologiczne, mogące przyczyniać się do 
wystąpienia zaburzeń psychicznych to izolacja społeczna oraz lęk przed śmiercią  
i przed brakiem środków finansowych [26]. Ból i depresja współwystępują u 40  
– 50% pacjentów. Depresja może być reakcją na przewlekły ból, jednocześnie obniżony 
nastrój może nasilać odczuwanie bólu [37]. Na percepcję bólu mogą również wpływać 
zaburzenia snu [38] oraz lęk, zwiększona drażliwość i frustracja, najprawdopodobniej 
w mechanizmie zwiększonej aktywacji wegetatywnego układu nerwowego [37].  
W związku z współistnieniem bólu z zaburzeniami psychologicznymi oraz dużym 
ryzykiem występowania obu typu zaburzeń, związanych z zakażeniem wirusem 
SARS-CoV-2, u pacjentów z bólem przewlekłym należy rozważyć psychoterapię lub 
farmakoterapię lekami przeciwdepresyjnymi.

Profilaktyka

Ważnym aspektem związanym z bólem w przebiegu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, jest 
postępowanie profilaktyczne. Wykazano, że u pacjentów zaszczepionych, chorujących 
na covid-19 obserwowano mniej nasilone bóle mięśniowo-stawowe, niż u pacjentów 
niezaszczepionych [14].

Long COVID oraz post-COVID

U większości chorych objawy covid-19 ustępują w ciągu kilku tygodni od zachorowania. 
W niektórych przypadkach utrzymują się one dłużej. Według WHO, u 10-20% osób po 
przechorowaniu covid-19,  symptomy choroby występują dłużej niż cztery tygodnie. Gdy 
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dolegliwości utrzymują się dłużej niż cztery tygodnie lub nawracają w krótkim czasie 
po ustąpieniu, rozpoznaje się „long COVID”. Jeżeli objawy występują po dwunastym 
tygodniu choroby, rozpoznaje się „post-COVID”. Trwają badania, mające na celu 
ustalenie charakteru objawów obserwowanych po przebyciu covid-19, w zależności 
m.in. od wariantu wirusa, stanu zaszczepienia oraz chorób współistniejących.  
W przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii prospektywnym badaniu kohortowym 
mającym na celu określenie profili objawów post-COVID w zależności od statusu 
zaszczepienia u chorujących w latach 2020 - 2021, przeanalizowano za pomocą aplikacji 
na smartfony Covid Symptom Study (CSS) objawy 336652 osób zakażonych wirusem 
SARS-CoV-2. U 9323 osób rozwinął się long COVID, a 1459 chorych miało zespół post-
COVID [39]. Wśród wielu objawów zgłaszanych przez chorych z long COVID oraz post-
COVID obserwuje się również dolegliwości bólowe, takie jak bóle mięśniowe i stawowe, 
bóle w klatce piersiowej, bóle głowy oraz parestezje.

Leczenie bólu w long COVID oraz post-COVID, opiera się przede wszystkim na terapii 
objawowej. Duże znaczenie wydaje się mieć postępowanie prewencyjne. Wyniki wielu 
badań wskazują, że szczepienie zmniejsza ryzyko wystąpienia long COVID [14], [40].

Wnioski

Leczenie bólu jest bardzo ważnym aspektem terapii covid-19. W ostrej fazie choroby, 
najczęściej przy braku przeciwwskazań, lekami pierwszego wyboru są NLPZ. Należy 
pamiętać o działaniach, mających na celu minimalizację ich efektów niepożądanych, 
głównie w obrębie przewodu pokarmowego. 

Leki opioidowe u chorych zakażonych wirusem SARS-Cov-2 nie są przeciwwskazane, 
należy jednak pamiętać o interakcjach opioidów z lekami przeciwwirusowymi, o możli-
wym działaniu immunosupresyjnym oraz o ich depresyjnym wpływie na ośrodek 
oddechowy, co może mieć szczególnie istotne znaczenie u pacjentów  z zaburzeniami 
oddychania. 

Leczenie polineuropatii wywołanej covid-19 nie różni się istotnie od leczenia 
polineuropatii w przebiegu innych chorób.

U pacjentów z bólem przewlekłym, szczególnie u słabo reagujących na standardowe 
leczenie przeciwbólowe, należy rozważyć psychoterapię lub dołączenie leków 
przeciwdepresyjnych. 

W terapii przeciwbólowej, należy uwzględnić również leczenie niefarmakologiczne,  
w tym fizjoterapię.

Szczepienie zmniejszenia nasilenie bólu w przebiegu covid-19 oraz ryzyko wystąpienia 
long COVID.
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PAIN TREATMENT FOR COVID-19

ABSTRACT

Covid-19 is a serious threat to public health worldwide. Pain is the most common 
symptom, along the fever and cough, reported by patients suffering from covid-19. 
Pain affects patients with the active phase of their disease and can also remain in ‚long 
COVID’ and ‚post-COVID’ stage, when symptoms of the disease can last for weeks or 
months. Due to the complex nature of pain, the need for treatment for various aspects 
of the disease simultaneously, and the often chronic nature of the ailments, pain 
management in patients infected with SARS-CoV-2 may be a therapeutic problem. The 
article discusses possible pain mechanisms and treatment options.
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ZASILANIE ALTERNATYWNE POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH

STRESZCZENIE 

W obecnych czasach coraz bardziej niepokoi ocieplenie klimatu. Jest ono wynikiem, między innymi, 
gromadzenia się nadmiernej ilości gazów cieplarnianych, w tym CO2. Z inicjatywy obrońców 
środowiska powstały w ramach Unii Europejskiej dokumenty, stanowiące wytyczne do obniżania 
emisji szkodliwych spalin, wydalanych przez masowe ilości pojazdów, poruszających się po drogach 
Europy i nie tylko. Wytyczne te, przyjęte przez państwa Unii, wskazują na konieczność - w zakresie 
zasilania pojazdów - na przechodzenie od tradycyjnych paliw kopalnych, na rzecz różnych, mniej 
szkodliwych dla środowiska kuli ziemskiej. W opracowaniu zaprezentowano tradycyjne paliwa do 
samochodów, tendencje w zakresie upowszechniania ich mniej toksycznych alternatyw oraz akty 
normatywne, wskazujące kierunki badań nad ich wdrożeniem. Zwrócono uwagę, na istniejący  
w Polsce stan w zakresie infrastruktury technicznej do dystrybucji nowych rodzajów paliw. 
Wymieniono etapy odejścia od tradycyjnej tzw. benzyny, na rzecz przede wszystkim pojazdów 
hybrydowych i elektrycznych. Zaprezentowana w skrócie problematyka bazuje na opracowanych 
pod kierunkiem autora, zaimplementowanych fragmentach pracy magisterskiej [18]. Analiza 
stanu wdrożenia nowych technologii zasilania pojazdów została pokazana na podstawie wywiadu  
z przedstawicielem ochrony środowiska i ankietyzacji, przeprowadzonej z pracownikami stacji paliw 
w mieście Tarnowskie Góry i jej okolicach.

SŁOWA KLUCZOWE

klasyfikacja paliw, paliwa alternatywne, pojazdy elektryczne, pojazdy hybrydowe, nowa 
infrastruktura stacji

Wprowadzenie

W październiku roku 2014 przyjęta została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego  
i Rady 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Jej 
głównym zadaniem jest wspieranie zastosowania paliw alternatywnych w całym 
transporcie Unii Europejskiej. W rozumieniu dyrektywy, do alternatywnych źródeł 
zasilania samochodów zalicza się paliwa oraz źródła energii, które mają służyć jako 
substytut dla pochodzących z surowej ropy naftowej źródeł energii w transporcie. 
Działania te mają prowadzić do zmniejszenia uzależniania od importu ropy naftowej, 
a także mają poprawić neutralność klimatyczną transportu oraz wpłynąć na poprawę 
ekologiczną regionu, w którym zostanie wprowadzone alternatywne źródło energii [5].  
Do alternatywnych źródeł energii, oprócz napędu hybrydowego, które można 
zastosować w samochodach zaliczamy: 
• energię elektryczną; 
• wodór;
• biopaliwa;
• paliwa syntetyczne oraz parafinowe;
• gaz ziemny (również biometan), a w tym: sprężony gaz ziemny CNG, skroplony gaz 

ziemny LNG, gaz płynny LPG.

s. 21-50
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Według (www.pl.wikipedia.org/wiki/Nap%C4%99d_hybrydowy) napęd hybrydowy, to 
połączenie dwóch rodzajów napędu, do poruszania jednego urządzenia, przy czym 
najczęściej połączenie silnika spalinowego i elektrycznego. Silniki te mogą pracować 
na przemian lub jednocześnie, w zależności od potrzeb. Silnik elektryczny może być 
prądnicą i ładować akumulatory lub kondensator, w wyniku napędzania silnikiem 
spalinowym lub jako efekt hamowania silnikiem. Całość sterowana jest przez układ 
elektroniczny, zapewniający optymalne wykorzystanie energii.

Polska niestety, nie posiada dużych własnych zasobów ropy naftowej, dlatego  
jesteśmy zmuszeni importować ją z innych krajów. Przed krajem stoi zadanie 
optymalnego wykorzystania ograniczonych zasobów [20]. Patrząc jednak na rynek 
paliw alternatywnych, z całą pewnością możemy powiedzieć, że oprócz biopaliw, 
są one marginesem na rynku paliw transportowych. Stanowi to dla naszego kraju 
duże utrudnienie zarówno logistyczne, jak i ekonomiczne. W momencie, gdy będzie 
możliwość korzystania z alternatywnych źródeł zasilania samochodów, a jednocześnie 
nie będą one zbyt drogie, poprawi się jakość środowiska, a także  komfort życia.  
W naszym kraju coraz bardziej popularne staje się tankowanie gazu płynnego LPG,  
a jego zużycie wynosi około 1,8 mln ton rocznie i co roku rośnie. Obecnie LPG w Polsce 
stanowi około 12-15% wszystkich paliw transportowych. W naszym kraju znajduje 
się ponad 5 tysięcy punktów, w których to paliwo można zatankować. Ze statystyk 
wynika, że na to alternatywne źródło zasilania zarejestrowanych jest ponad 3 miliony 
samochodów, a ich popularność jest coraz większa. Niestety, pozostałe rodzaje paliw 
alternatywnych są na razie w fazie testowania [26]. 

Prognozuje się, że rozwój rynku paliw alternatywnych spowoduje zmniejszenie się 
zapotrzebowania na ropę naftową, która obecnie sprowadzana jest z innych krajów 
i co roku odnotowuje się wzrost jej importu. Polska nie będzie już w dużej mierze 
uzależniona od dostawców. Ponadto, po wprowadzeniu alternatyw, w wielu aspektach 
ograniczy się szkodliwość obszaru transportowego dla środowiska naturalnego. Dlatego 
uważa się, że rozwój alternatywnych źródeł zasilania jak i infrastruktury potrzebnej 
do prawidłowego działania jest koniecznością. Im szybciej wprowadzimy samochody  
z zastosowaniem bardziej ekologicznych paliw, tym szybciej poprawi się nasz komfort 
życia i nastąpi zahamowanie ocieplenia klimatu na Ziemi.

W obecnym czasie wiele firm zajmuje się badaniami, nad jak najlepszymi udoskonaleniem 
paliw alternatywnych oraz możliwością jak najszybszego wprowadzenia ich w praktyczne 
stosowanie. Oprócz gazu płynnego, bardzo popularne stają się badania nad rozwojem 
zastosowań paliw takich jak wodór lub pozyskiwane z CO2 paliwo w postaci metano-
lu [14]. Badania nad alternatywnymi źródłami i potrzebną nowoczesną infrastrukturą 
techniczną, niezbędną do zasilania samochodów ciągle trwają, a także na bieżąco są 
aktualizowane strategie rozwoju tych technologii. 

Według Dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE część alternatywnych 
źródeł nie ma jeszcze odpowiednich warunków na wczesne wejście w życie, dlatego 
dokument ten skupia się na instrumentach wsparcia, w pierwszej kolejności rozwoju 
infrastruktury dla energii elektrycznej, a także gazu ziemnego w formie CNG i LNG. 
Pozostałe, będą wspierane w ramach rozwoju infrastruktury dystrybucji tych paliw 
[5]. Patrząc na tendencje w zakresie paliw alternatywnych możemy zauważyć, że  
w Unii Europejskiej rozwój ich technologii jest bardzo szybki. W świecie jednak prym 
wiodą USA, Chiny oraz Japonia. Gaz ziemny znany i używany jest już od dawna. Kraje 
takie jak Brazylia, Iran, Pakistan czy Włochy są pionierami w stosowaniu nowych 
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technologii produkcji i dystrybucji paliw [14]. Unia Europejska, zgodnie z wyżej 
wymienianą dyrektywą, zmuszona jest do rozmieszczania infrastruktury tankowania 
gazu ziemnego, punktów ładowania pojazdów elektrycznych, a także zapewnienia 
warunków technicznych do ładowania statków energią elektryczną, tankowania LNG  
w portach morskich i śródlądowych, we wskazanych terminach. Terminy te dla Polski są 
szczegółowo opracowane przez Ministerstwo Energii i są następujące [5]:
LNG – porty śródlądowe sieci bazowej TEN-T (31.12.2030),
Shore side electricity supply – porty morskie (31.12.2025),
LNG – porty morskie sieci bazowej TEN-T (31.12.2025),
LNG – drogowe sieci bazowe TEN-T (31.12.2025),
CNG – drogowa sieć bazowa TEN-T (31.12.2025),
Stacje tankowania CNG – aglomeracje (31.12.2020),
Punkty ładowania samochodów elektrycznych (31.12.2020).

Jak już wspomniano, Unia Europejska kładzie szczególny nacisk na pojazdy elektryczne, 
które w przyszłości miałyby zastąpić całkowicie pojazdy spalinowe. Według prognozy w 
2040 roku, na świecie poruszać się ma ponad 500 milionów samochodów elektrycznych 
przy założeniu, że wszystkich pojazdów będzie około 2 miliardy. Prognozy te wskazują 
na gwałtowny wzrost sprzedaży tych pojazdów w najbliższych latach. Od roku 2040 
przewidywana jest sprzedaż nawet 41 milionów rocznie samochodów z napędem 
elektrycznym i technologia ta ma być przyszłością motoryzacji [17].

Tradycyjne paliwa do samochodów 

Na świecie coraz więcej ludzi przesiada się do własnego środka transportu, dlatego 
sprzedaż samochodów osobowych ciągle rośnie [22]. Większość z nich napędzana 
jest zapłonem iskrowym (silniki benzynowe), które są źródłem napędu, szczególnie  
w samochodach osobowych oraz dostawczych. Kolejną grupę stanowią pojazdy  
z silnikiem o zapłonie samoczynnym (silniki Diesla, a także wysokoprężne) i są one 
stosowane w samochodach osobowych, ale częściej można je spotkać w pojazdach 
ciężarowych, dostawczych czy ciągnikach [8, s. 31-37]. Najczęściej stosowanym pali-
wem jest benzyna, która jest mieszanką lekkich ciekłych węglowodorów. 

Temperatura ich wrzenia wynosi od 30-215oC. Benzyna powstaje poprzez proces 
destylacji ropy naftowej, która podczas tych zabiegów dzieli się na frakcje, a nastę- 
pnie zostaje poddana procesom katalitycznym, zmieniającym skład chemiczny 
produktu. Benzyna powstaje na skutek zmieszania ze sobą odpowiednich składników, 
takich jak (zob. tabela 1):
• węglowodory (butan, benzyna lekka, izomeryzat, reformat, benzyna krakingowa, 

alkilat);
• inne związki chemiczne;
• dodatki uszlachetniające. 

Do pozostałych czynników zawartych w benzynie możemy zaliczyć alkohole i etery 
oraz tlen, który odpowiada za proces spalania paliwa. W większości paliw dodawane 
są również pakiety dodatkowe, które mają zapewnić dłuższą żywotność silnika. Są to 
zazwyczaj: detergent, inhibitor korozji, deemulgator, antyutleniacz, dodatki barwiące, 
czy zapachowe. 



ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552      2022, nr 15

24

Tab. 1. Poszczególne komponenty benzyny i ich właściwości

Właściwości
Gęstość  
w 15oC 
[g/m]

Liczba oktano-
wa badawcza 

(RON)

Liczba oktano-
wa motorowa 

(MON)
Prężność [kPa] Zawartość ben-

zenu [% obj.]

Węglowodory

Butan 0,580 97 93 420 Brak

Benzyna lekka 0,655 70 68 114 2

Izomeryzat 0,655 88 84 100 Brak

Reformat 0,810 100 88 30 6

Benzyna krakingowa 0,740 92 80 55 0,7

Alkilat 0,720 94 91 60 Brak

Alkohole

Metanol 0,796 125 100 350 50

Etanol 0,794 120 105 250 35

Etery

MTBE 0,75 118 101 54 18,2

ETBE 0,75 118 101 35 15,7

TAME 0,78 112 98 20 17,7

Źródło: Opracowanie na podstawie [16].

Wymagania jakościowe dla benzyn silnikowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 
ciekłych obejmują [27]:
1. Benzynę silnikową z maksymalną zawartością tlenu do 3,7 [% m/m], oznaczoną 
kodami CN 2710 12 45 oraz 2710 12 49;
2. Benzynę silnikową z maksymalną zawartością tlenu do 2,7 [% m/m], oznaczoną 
kodami CN 2710 12 45 oraz 2710 12 49;
3. Olej napędowy, oznaczony kodami CN 2710 19 43 oraz 2710 20 11.
Przykładowe wymagania w odniesieniu do pozycji 1. podano w tabeli 2.

Tab. 2. Wymagania jakościowe dla benzyn silnikowych z maksymalną zawartością tlenu do 3,7 % (m/m)

Parametr Jednostka
Zakresy

Min. Max.

Liczba oktanowa badawcza (RON) :

- benzyna bezołowiowa 95, 95,0 -

- benzyna bezołowiowa 98. 98,0 -

Liczba oktanowa motorowa (MON):

- benzyna bezołowiowa 95, 85,0 -

- benzyna bezołowiowa 98. 88,0 -

Zawartość ołowiu mg/l - 5,0

Gęstość (w temperaturze 15°C) kg/m3 720,0 775,0

Zawartość siarki mg/kg - 10,0

Zawartość manganu mg/l - 2,0

Okres indukcyjny minuty 360 -

Zawartość żywic obecnych (po przemyciu 
roz-puszczalnikiem)
(po przemyciu rozpuszczalnikiem)

mg/100 ml - 5
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Badanie działania korodującego na płytce 
miedzianej (3 h w temperaturze 50°C)
(3 h w temperaturze 50°C)

Klasa
korozji klasa 1

Wygląd jasna i przezroczysta

Zawartość węglowodorów typu:

- olefinowego, % (V/V) - 18,0

- aromatycznego. % (V/V) - 35,0

Zawartość benzenu % (V/V) - 1,00

Zawartość tlenu % (m/m) - 3,7

Zawartość związków organicznych zawiera-
jących tlen:

- metanol, stabilizator powinien być dodany % (V/V) - 3,0

- etanol, stabilizator może być potrzebny % (V/V) - 10,0

- alkohol izopropylowy % (V/V) - 12,0

- alkohol tertbutylowy % (V/V) - 15,0

- alkohol izobutylowy % (V/V) - 15,0

- etery (z 5 lub więcej atomami węgla) % (V/V) - 22,0

- inne związki organiczne zawierające tlen % (V/V) - 15,0

Prężność par, VP (metoda DVPE) kPa 45,0 45,0 60,0 60,0 90,0 90,0

Destylacja:

- do temperatury 70°C odparowuje, E70 % (V/V) 22,0 24,0 24,0 50,0 52,0 52,0

- do temperatury 100°C odparowuje, E100 % (V/V) 46,0 72,0

- do temperatury 150°C odparowuje, E150 % (V/V) 75,0 -

Temperatura końca destylacji °C - 210

Pozostałość po destylacji % (V/V) - 2

Indeks lotności, VLI (VLI = 10 DVPE + 7 E70) - 1164

gdzie: % (m/m) - stężenie procentowe masowe.
Źródło: [27].

Obecnie na rynku dostępne są dwa rodzaje benzyny: 95 o badawczej liczbie oktanowej 
RON, nie mniejszej niż 95, 98 o badawczej liczbie oktanowej RON, nie mniejszej niż 98. 

Drugim najbardziej popularnym i tym samym tradycyjnym paliwem samochodowym 
jest olej napędowy. Jest to mieszanka węglowodorów, pozyskanych z ropy naftowej na 
zasadzie destylacji. Olej napędowy osiąga temperaturę wrzenia między 180-360oC. 

Jednakże w uzyskanym preparacie dalej znajdują się duże ilości siarki, dlatego konieczna 
jest dalsza jego obróbka, przy czym komponenty składające się na olej napędowy to:
• nafta,
• lekki olej napędowy (LON),
• średni olej napędowy (SON),
• ciężki olej napędowy (CON),
• hydrorafinowy olej napędowy (HON),
• olej napędowy z hydrokrakrakingu (HCON),
• olej napędowy z krakingu katalitycznego (LCO),
• dodatki poprawiające właściwości zimowe,
• dodatki uszlachetniające [16].
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Podobnie jak w przypadku benzyny, firmy produkujące olej napędowy starają się  
o jak najlepszy produkt i dlatego dodawane są pakiety zawierające: detergent, 
dodatki smarnościowe, dodatki poprawiające własności zimowe oleju, antyutleniacze, 
stabilizatory, deemulgatory oraz inhibitory korozji.

Do tradycyjnych paliw zasilających samochody można zaliczyć również gaz płynny 
LPG, który można zatankować na większości standardowych stacji paliwowych, a także  
w wielu miejscach można spotkać się ze stacjami, na których można zatankować tylko  
i wyłącznie ten rodzaj paliwa. LPG występuje pod nazwą propan-butan i pozyskiwany  
jest jako produkt uboczny przy rafinacji ropy naftowej oraz ze złóż gazu ziemnego 
[28]. Gazy płynne charakteryzowane są przez dwie normy, w zależności od dalszego 
zastosowania. Jeśli chodzi o wykorzystanie w samochodach to jest to norma „PN-EN 
589 jako paliwa do pojazdów samochodowych. LPG. Wymagania i metody badań.” 
Norma ta wskazuje wymagania i metody badania skroplonego gazu węglowodoro-
wego, stosowanego w sprzedaży i dystrybucji w samochodach. Gaz płynny zaliczany 
jest do tradycyjnych paliw, jak  również do alternatywnych źródeł zasilnia samochodów, 
a na obecnym rynku paliw jest już bardzo powszechny i często wybierany przez 
konsumentów z racji na jego dostępności i ceny. Uważany jest za dużo lepsze rozwiązanie 
niż benzyna czy olej napędowy, jednakże naukowcy dalej poszukują złotego środka jako 
najlepszego, najbardziej ekonomicznego oraz sprzyjającego środowisku paliwa.

Zarówno benzyna, olej napędowy oraz gaz płynny LPG używane są od dawna i jeszcze 
na pewno będą stosowane przez wiele lat. Jednak paliwa te są bardzo szkodliwe dla 
środowiska, a  tym samym także dla ludzi. Dlatego od wielu lat trwają badania, nad 
wprowadzeniem alternatywnych form zasilania pojazdów, które będą przyjazne  
a przede wszystkim bezpieczne dla środowiska. Już w wielu krajach możemy zauważyć 
malejącą liczbę samochodów napędzanych benzyną, bądź olejem napędowym. 
Coraz większa świadomość, skłania ludzi do korzystania i zakupu samochodów  
z alternatywnymi źródłami zasilania jakimi są samochody hybrydowe, elektryczne lub 
napędzane na przykład wodorem.

Tendencje w zakresie paliw alternatywnych

Coraz szybciej wyczerpują się zasoby paliw kopalnych, co skłania naukowców do 
poszukiwania nowych rozwiązań dotyczących zasilania samochodów. Innym powodem 
jest niewątpliwie negatywne oddziaływanie tradycyjnych paliw na środowisko. Zmierza 
się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Jednak pomimo 
dużych starań, do tej pory najczęściej stosowanymi paliwami są benzyna oraz olej 
napędowy. Mimo wszystko, znacząco widoczny jest rozwój alternatyw takich jak napęd 
elektryczny, napęd hybrydowy, paliwa metanowe (LNG, CNG), a także pojazdy na wodór. 
W wielu regionach świata jest różne podejście do alternatywnych środków zasilania 
pojazdów. W Argentynie oraz Brazylii najbardziej popularne staje się paliwo Flex-Fuel, 
które jest mieszanką alkoholu z benzyną. W Japonii zaś  najczęściej stosowanymi są 
pojazdy z napędem hybrydowym, natomiast Korea Południowa i Włochy, jak już 
nadmieniono, postawiły na gaz ziemny [2].

Sytuacja na światowym rynku paliw spowodowana restrykcyjnymi normami emisyjny-
mi napędza tworzenie alternatywnych źródeł zasilania. Jednakże pomimo szerokiej 
oferty, z którą wychodzą koncerny samochodowe, niestety, nie wszystkich konsumen-
tów stać na zakup pojazdu z alternatywnym źródłem zasilania. Największy potencjał 
wśród innowacyjnych środków zasilania mają samochody z napędem elektrycznym, 
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napędem hybrydowym oraz pojazdy na gaz ziemny. Do alternatywnych źródeł  
zasilania samochodów zaliczamy energię elektryczną oraz napęd hybrydowy. Silniki 
elektryczne w świecie motoryzacji pojawiły się praktycznie na samym początku  
rozwoju, jednakże szybki rozwój silników spalinowych i duża dostępność paliw  
kopalnych zdominowały ten rynek. Od niedawna jednak samochody z napędem 
elektrycznym uważane są za przyszłość motoryzacji, ze względu na maksymalną  
sprawność silnika elektrycznego, która wynosi 90%. W przypadku benzyny jest to 
zaledwie 29%, a ropy 50% [32, s. 9865-9870]. Zaletami tych silników jest między innymi 
mniejsza awaryjność, a tym samym dłuższa żywotność, w porównaniu do tradycyjnych 
silników oraz łatwość w ich montowaniu, a także bardzo niska emisja hałasu oraz brak 
emisji spalin, co w kwestii ochrony środowiska jest idealnym rozwiązaniem [31, s. 5-13].

Pojazdy te są również duże tańsze w utrzymaniu, gdyż koszty zasilania są 4-8 krotnie 
niższe, niż w samochodach z tradycyjnymi paliwami. Z badań wynika, że koszt 
przejechania 100 km samochodem z napędem elektrycznym równy jest zakupowi 1 
litra paliwa tradycyjnego, co wskazuje na 6. krotnie niższe koszty. Można powiedzieć, 
że pod względem kosztowym, nie tylko zasilanie tych pojazdów jest niższe, ale również 
ich serwisowanie oraz utrzymanie [30]. Według stanu na luty 2021 systematycznie 
następuje wzrost zakupu samochodów elektrycznych osobowych oraz rośnie liczba 
stacji ich ładowania (zob. rysunek 1).

 

Rys. 1. Liczby pojazdów elektrycznych oraz stacji ładowania (stan na koniec lutego 2021)
Źródło: Wybrane fragmenty z: www.pspa.com.pl/2021/informacja/licznik-elektromobilnosci-liczba-osobowych-samo-
chodow-z-napedem-elektrycznym-w-polsce-przekroczyla-20-tys-sztuk/.

Najwięcej stacji ładowania pojazdów elektrycznych występuje w Warszawie [23],  
a w dalszej kolejności są: Katowice, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Poznań. Na rynku znajdu-
je się do wyboru kilka następujących kategorii pojazdów  z napędem elektrycznym [6]:

BEV (Battery Electric Vehicle) - pojazdy wyłącznie z napędem akumulatorowym, zasilane 
energią elektryczną, zasięg wynosi od 120-400 km.

PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) - hybrydowy pojazd elektryczny, ładowany  
z gniazdka „plug-in”. W tych pojazdach znajduje się zarówno silnik elektryczny jak  
i spalinowy i mogą one pracować razem lub oddzielnie. Jeśli są ładowane dość często, 
energia elektryczna jest wystarczająca. Pojazdy te można ładować z klasycznego 
gniazda lub ze specjalnej stacji ładowania, pozwalającej na szybkie ładowanie.

HEV (Hybrid Electric Vehicle) - hybrydowy pojazd elektryczny, posiadający zarówno 
silnik elektryczny, jak i benzynowy, przy czym ten pierwszy jest tylko używany do 
wspomagania silnika tradycyjnego. Do kategorii HEV zaliczane są również:
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REEV (Range Extended Electric Vehicle). Pojazdy te posiadają silnik elektryczny oraz 
spalinowy, a od samochodów HEV odróżnia je to, że w tych pojazdach główną rolę 
odgrywa silnik elektryczny, a spalinowy załącza się tylko w momencie, gdy trzeba 
doładować akumulatory elektryczne. Dzięki takiemu zastosowaniu wydłuża się zasięg 
tych pojazdów  nawet do 300-500 km. 

FCEV (Fuel Cell Electric Vehicles) - pojazdy elektryczne, zaopatrzone w ogniwa paliwowe, 
które pełnią rolę baterii zasilanej na przykład wodorem.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych podało, że na koniec lutego 2021 roku 
w Polsce znajdowało się łącznie 2744 stacji ładowania. Stacje ładowania możemy 
spotkać o standardowej mocy, oraz o mocy powyżej 22 kW. W miarę upowszechniania 
się samochodów elektrycznych roszerzana jest sieć stacji ładowania. Tak więc coraz 
częściej przy drogach można zauważyć znaki informujące o stacjach ładowania (zob. 
rysunek 2).

Rys. 2. Przykładowy punkt ładowania samochodów elektrycznych
Źródło:	www.media.ing.pl/informacje-prasowe/1636/pr/396579/ing-lease-sfinansowal-stacje-ladowania-samochodow
-elektrycznych. 

Wodór jako paliwo może być stosowany na dwa sposoby: bezpośrednio spalane  
w silniku, dodatek do paliw tradycyjnych. Wodór jest pierwiastkiem ogólnodostępnym 
oraz stosunkowo tanim, dlatego ma duży potencjał na zastąpienie paliw tradycyjnych. 
Średnio 1 kilogram wodoru odpowiada 500 km przejechanych odcinków drogi  
i kosztuje około 10 $ w USA, lub 12 € w Europie. To źródło zasilania gwarantuje brak 
emisji zanieczyszczeń, wysoką sprawność, niezawodność, małe gabaryty, cichą pracę 
silnika, a także szybkie ładowanie. Najpopularniejszy samochód na wodór Toyota Mirai, 
ładowany jest w ciągu trzech minut. Jedynymi minusami jest zasięg, który wynosi od 
250-450 km, a maksymalna rozwijana prędkość do 150 km/h [3, s. 18-21]. 
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W Polsce wodór jako paliwo alternatywne nie jest jeszcze tak popularne jak w innych 
krajach. Obecnie znajduje się tylko 11 stacji tankowania wodorem, przy czym znajdują 
się one w Gdańsku, po jednej w Gdyni, Jastrzębiu-Zdrój, Koninie, Łomży i Poznaniu oraz 
cztery w Warszawie. Sposób ładowania samochodu z zasilaniem wodorowym pokazano 
na rysunku 3.

Rys. 3. Idea działania samochodu osobowego zasilanego wodorem
Źródło: www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/technologia-wodorowa-w-polsce-3104.html.

Alternatywa zasilania wodorem zyskuje coraz więcej zwolenników, najpierw musi być 
jednak zorganizowana wystarczająca sieć stacji wodorowych, a dopiero później można 
myśleć o dalszym namawianiu konsumentów do zakupu takiego rodzaju pojazdów 
Rozmieszczenie stacji wodorowych na ternie Polski prezentuje rysunek 4. Wadą 
samochodów z napędem wodorowym  jest to, że są o wiele droższe niż pojazdy zasilane 
tradycyjnymi źródłami energii, także energią elektryczną. 

Rys. 4. Rozmieszczenie stacji wodorowych w Polsce
Źródło: www.gashd.eu/wodor-h2/stacje-wodorowe-w-polsce/.
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Biopaliwa według definicji europejskiej to „ciekłe gazowe paliwa dla transportu, 
produkowane z biomasy”, zaś definicja techniczna mówi, że „ biopaliwa to płynne lub 
stałe nośniki energii otrzymywane z surowców pochodzących z procesów biologicznych, 
możliwe do stosowania w silnikach spalinowych i urządzeniach elektroenergetycznych” 
[1]. Jako biopaliwa uznaje się bioetanol, biodiesel, biometanol, bio-ETBE, bio-MTBE, BtL, 
czyste oleje roślinne, biogaz, biowodór.

Paliwa syntetyczne oraz parafinowe pozyskiwane są  w wyniku syntezy chemicznej, 
poprzez wykorzystanie różnych metod i surowców. Paliwa syntetyczne dzielimy na 
otrzymane z: gazu ziemnego (GTL), węgla (CTL), biomasy, odpadów komunalnych. 
W wyniku zachodzących procesów chemicznych powstaje syntetyczny olej napę-
dowy, bądź syntetyczna benzyna. W przypadku wybrania paliw syntetycznych 
i parafinowanych, jako źródła alternatywnego zasilania samochodów, możemy z całą 
pewnością stwierdzić, że nie będzie konieczne budowanie nowej infrastruktury do 
tankowania samochodów, gdyż paliwa te będą mogły być używane przez kierowców 
posiadających pojazdy z tradycyjnymi paliwami [14].

Gaz ziemny (również biometan). Stosowanie gazu ziemnego jako alternatywnego 
źródła zasilania pojazdów  pozwoli na zmniejszenie wytwarzania poziomu emisji CO2. 
Używanie gazu ziemnego niesie za sobą również szereg komplikacji. Przechowywanie 
tego paliwa nie ma żadnego wpływu na proces spalania, gdyż za każdym razem do 
silnika trafia on w postaci gazowej. Jednakże ważny jest sposób przechowywania  
w stosunku do danego rodzaju pojazdu oraz zamiarów co do jego eksploatacji. Gaz 
ziemny ma niższą gęstość energii, dlatego występuje w postaci gazowej odmiennie 
do benzyny i oleju napędowego, który jest ciekły. Dlatego, aby zastosować gaz ziemny  
w pojazdach samochodowych, wymagana jest ich modyfikacja [4, s. 85-98].

Sprężony gaz ziemny CNG. W Polsce CNG staje się coraz bardziej popularne, dlatego  
liczba jego zastosowań w pojazdach stale rośnie. Mogą one być otwierane  
w każdym miejscu ponieważ nie jest konieczne dowożenie gazu w cysternach, 
a pobór jest możliwy z sieci. Sprężony gaz ziemny można zatankować na stacji 
szybkiego tankowania, przeznaczonej do sprzedaży detalicznej oraz stacjach długiego 
tankowania, służących raczej do sprzedaży hurtowej (zob. rysunek 5). Kolejną zaletą 
tego rodzaju alternatywnego źródła zasilania jest to, że nie ma konieczności bu- 
dowania kolejnych stacji paliwowych, a jedynie rozbudowanie już istniejących,  
o stanowisko do tankowania CNG. Obecnie, stacje pobierają gaz o niskim ciśnieniu, 
przez odpowiednie procesy oczyszczają go i następnie sprężają do około 300 barów. 
Tak przygotowany gaz tankowany jest do odpowiednich zbiorników, dzięki czemu 
dostępny jest w każdej chwili. Szybkie napełnianie zbiornika trwa mniej więcej 5 minut 
przy pojemności 75 litrów, więc czas zbliżony jest do tankowania tradycyjnymi paliwami. 
Podczas tankowania tą metodą, następuje pod wpływem dużego ciśnienia wzrost 
temperatury w zbiorniku. Po zatankowaniu gaz wewnątrz ulega ochłodzeniu i tym 
samym zmniejsza swoją objętość, dlatego uważa się, że podczas takiego tankowania 
około 20% pojemności zbiornika nie zostaje wykorzystana [24, s. 656-657]. 



ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552        2022, nr 15

31

Rys. 5. Kompresor CNG - sprężarka gazu ziemnego
Źródło: www.kompresorcng.pl. 

Istnieje jeszcze inny sposób ładowania, jednakże jest on raczej przeznaczony dla dużych 
flot pojazdów lub pojazdów posiadających duże zbiorniki. Jednak można ten sposób 
również wykorzystać dla mniejszych pojazdów, na przykład w stacjach przydomowych. 
Zaletą tej metody jest fakt, że można wykorzystać prawie 100% zbiornika, a czas 
tankowania uzależniony jest od ilości pojazdów oraz wielkości sprężarki. Jednak 
sprężarki stosowane do tankowania wielu, dużych pojazdów będą się różniły mocą od 
tych montowanych w domach. Rozmieszczenie stacji CNG na terenie Polski pokazano 
na rysunku 6.

Rys. 6. Stacje CNG w Polsce
Źródło: www.cng.auto.pl/stacje-cng-w-polsce/.



ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552      2022, nr 15

32

Skroplony gaz ziemny LNG. Jego charakterystyczną cechą jest to, że ma dwa razy  
większą gęstość energii niż CNG, a największą wadą LNG jest jego temperatura.
  
W zależności od ciśnienia wynosi od 111 K (-160 oC) przy ciśnieniu 1 bara, do 190 K 
(-82,6 oC) przy krytycznym ciśnieniu 46 barów. LNG przechowywany jest w zbiornikach 
niskociśnieniowych około 1 bara oraz wysokociśnieniowych 20 bara, co odpowiada 
165 K (-108 oC). Z charakterystyki tego gazu wynika, że zbiorniki muszą spełniać  
wymogi instalacji kriogenicznych oraz powinny być tak zabezpieczone, aby pro-
mieniowanie słoneczne, ani żadne inne źródła ciepła nie miały wpływu na jego 
przechowywanie. Na zbiornikach stosowane są zawory bezpieczeństwa, ponieważ 
nigdy w 100% nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że do zbiornika nie dostanie się 
niepożądane źródło ciepła. Zawór bezpieczeństwa ma za zadanie wyrównać ciśnienie 
w zbiorniku i nie doprowadzić do uszkodzenia [7, s. 99-106].

Tankowanie LNG może odbywać się na zwykłych stacjach, przystosowanych  
i posiadających infrastrukturę potrzebną do zasilania pojazdów. Podczas tankowa-
nia należy używać odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice 
czy okulary. Gaz skroplony może być dostarczany przez odpowiednie cysterny, bądź 
przez sieć w zależności od zapotrzebowania [29, s. 503-513]. Widok stacji tankowania 
skroplonego gazu ziemnego widzimy na rysunku 7.

Rys. 7. Stacja tankowania LNG
Źródło: www.logistyka.rp.pl/transport/4455-nowe-stacje-lng-w-polsce.

Rozmieszczenie na terenie Polski stacji regazyfikacji LNG oraz występujące instalacje 
kriogeniczne, pokazano na rysunku 8. Według (www.pl.wikipedia.org/wiki/Regazyfikacja) 
regazyfikacja to proces przemysłowy, polegający na zamianie gazu ziemnego LNG  
w postaci skroplonej, na postać gazową poprzez ogrzewanie skroplonej substancji.
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Rys. 8. Funkcjonujące stacje regazyfikacji LNG oraz instalacje kriogeniczne 
Źródło: www.wnp.pl/gazownictwo/zasilanie-lng-wyspowych-stref-dystrybucyjnych,306624.html.

Akty normatywne regulujące nowe formy zasilania samochodów
Unia Europejska cały czas podejmuje działania, dotyczące alternatywnych źródeł 
zasilania samochodów i potrzebnej do nich infrastruktury. Powstało wiele dokumentów 
programowych oraz strategicznych, które w swojej treści posiadają plany działań 
związane z dalszą polityką transportową i klimatyczną.  Są one swoistymi wytycznymi 
dla krajów Unii Europejskiej. Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 jest 
praktycznie  programem globalnym, który ukierunkowany jest na zmianę klimatu. 

Program ten jest stosowany i wprowadzany do innych następujących dokumentów 
związanych z transportem [21]:
• europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej (2016a),
• pakiet czystej energii (2016b),
• trzy pakiety mobilności (2017b, 2017c, 2018a).
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Pierwszy z tych dokumentów skupia się na mobilności niskoemisyjnej, a szczególny 
nacisk kładzie na poprawę efektywności systemu transportowego, rozwinięcie 
niskoemisyjnych alternatywnych źródeł zasilania samochodów, a także wsparcie 
techniki nisko i bezemisyjnej pojazdów [9]. Drugi z dokumentów zawiera rekomendacje 
transportu niskoemisyjnego, który wymaga instalacji punktów ładowania pojazdów 
elektrycznych w miejscach komercyjnych, a także dla szerszej grupy [16]. Ostatni pakiet 
zwany „Europa w ruchu”, składa się z trzech następujących dokumentów:

1. Przyjęty został w maju 2017 roku. Obejmuje 8 wniosków, dotyczących transportu 
drogowego, dążącego do tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu gospodarki z jak 
najmniejszą emisją. 

2. Przyjęty w listopadzie 2017 roku. Skupia się na tworzeniu odpowiednich 
warunków, a także zachęcaniu przedsiębiorców do wprowadzania w swoich 
firmach pojazdów z alternatywnymi źródłami energii tak, aby jak najbardziej 
ograniczyć emisję dwutlenku węgla przez samochody osobowe i dostawcze, 
transport publiczny, a także budowaniu infrastruktury, potrzebnej do zasilania 
alternatywnymi źródłami energii. 

3. Wprowadzony w maju 2018 roku. Opublikowano w nim normy emisji dwutlenku 
węgla dla pojazdów dostawczych o dużej ładowności. Zawiera on również  
plan, dotyczący projektowania oraz produkcji akumulatorów do samochodów 
elektrycznych, a także plan zautomatyzowania mobilności [11-13]. 

Zatem wszystkie akty normatywne wykazane przez Unię Europejską powiązane są 
z alternatywnymi źródłami zasilania pojazdów, a główny cel, to zmniejszenie emisji 
dwutlenku węgla i jak najszybsze wprowadzenie alternatywnych zasileń pojazdów 
bezpiecznych i sprzyjających środowisku (zob. tabela 3). 

Tab. 3. Dokumenty strategiczne UE, dotyczące rozwoju transportu do 2030 roku

Dokument Priorytetowe działania w kontekście redukcji CO2

Europejska strategia na rzecz mobilności 
niskoemisyjnej

Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnych alternatywnych 
źródeł energii, wspieranie rozwoju pojazdów nisko  
i bezemisyjnych.

Czysta energia dla wszystkich Europejczyków Instalacja punktów ładowania pojazdów EV w nieruchomo-
ściach komercyjnych

Europa w ruchu. Program działań na rzecz 
sprawiedliwego społecznie przejścia do czystej, 
konkurencyjnej i opartej na sieci mobilności dla 
wszystkich

Tworzenie podstaw dla mobilności pojazdów niskoemisyj-
nych, podłączonych do sieci i autonomicznych, stosowanie 
paliw alternatywnych w transporcie drogowym.

Osiągnięcie mobilności niskoemisyjnej. Wnioski dotyczące nowych norm emisji CO2 dla samocho-
dów osobowych i dostawczych, promowania niskoemisyj-
nych rozwiązań w zakresie mobilności w zamówieniach 
publicznych, wspierania inwestycji w transeuropejską 
infrastrukturę paliw alternatywnych.

Europa w ruchu. Zrównoważona mobilność dla 
Europy: bezpieczna, połączona i ekologiczna

Inicjatywy ustawodawcze w sprawie norm emisji CO2 dla 
samochodów ciężarowych, ich aerodynamiki, oznakowania 
opon oraz w sprawie wspólnej metody porównywania cen 
paliw, strategiczny plan działania dotyczący baterii.

Europejski Zielony Ład Rozwój „czystej energii”, bezpiecznej i opartej na sieci 
mobilności.

Wniosek - Rozporządzenie ustanawiające 
ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności 
klimatycznej i zmieniające rozporządzenie (UE) 
2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

Osiągnięcie celu UE do 2030 r. w dziedzinie klimatu i energii, 
dalsze prace w zakresie przepisów unijnych dotyczących 
wspólnego wysiłku redukcyjnego.

Źródło: Motowidlak U., Działania w zakresie zmiany klimatu w systemie transportowym Polski, PAN, 2020, 
strony: 244-251.
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W Polsce większość dokumentów dotyczących ochrony klimatu, a tym samym 
wprowadzania alternatywnych źródeł zasilania, zostało wprowadzonych między 2017-
2019 rokiem (zob. tabela 4). Są one spójne z dokumentami prezentowanymi przez Unię 
Europejską. 

Tab. 4. Polskie dokumenty dotyczące transportu związanego z alternatywnymi źródłami zasilania w perspektywie 
do 2030 roku

Dokument Priorytetowe działania w kontekście redukcji CO2

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju 
do roku 2020 (z perspektywą do 2030); Mini-
sterstwo Rozwoju 2017

Wspieranie rozwoju transportu przy jednoczesnym osiągnię-
ciu celu obniżenia emisji CO2 o 60% oraz rozwoju ekologicz-
nego transportu miejskiego.

Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury 
paliw alternatywnych; Ministerstwo Energii 
2017

Określenie szczegółowych celów, dotyczących infrastruktury 
dla wszystkich paliw alternatywnych do 2020 i 2025 roku.

Plan rozwoju elektromobilności w Polsce. 
„Energia do przyszłości”

Opracowanie wytycznych dla projektu budowy krajowej sieci 
infrastruktury stacji szybkiego ładowania akumulatorów 
samochodów EV i stacji tankowania CNG/LNG w wybranych 
aglomeracjach miejskich oraz wzdłuż wybranego euro-
pejskiego korytarza transportowego, znajdującego się na 
obszarze Polski.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alter-
natywnych; Ministerstwo Energii 2017, Dz. U. 
2018, poz. 317

Określa ramy i wyznacza kierunki rozwoju elektromobilności 
oraz zastosowanie w polskim transporcie paliw alternatyw-
nych.

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i 
biopaliwach ciekłych; Dz. U. 2019, poz. 1527

W sposób kompleksowy reguluje kwestie dotyczące cha-
rakteru oraz poziomu NCW w latach 2020-2024. Obowiązek 
NCW jest jednym z kilku instrumentów realizacji celu OZE w 
transporcie i obejmuje przede wszystkim konieczność stoso-
wania biokomponentów w paliwach ciekłych i biopaliwach 
ciekłych.

Strategię zrównoważonego rozwoju transportu 
do 2030 r.; Ministerstwo Infrastruktury 2019

Zwiększanie dostępności usług transportowych, przy jedno-
czesnym obniżaniu jednostkowych wskaźników emisyjności 
i poprawie efektywności energetycznej.

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 
2021-2030; Ministerstwo Aktywów Państwo-
wych 2019

Cele do 2030 r.: 7% redukcja emisji GHG w sektorach nie-
objętych systemem ETS, w porównaniu z poziomem w 2005 
roku, 14% udział OZE w transporcie.

Źródło: Motowidlak U., Działania w zakresie zmiany klimatu w systemie transportowym Polski, PAN, 2020,
strony. 244-251.

Głównym zadaniem jakie stawia sobie Ministerstwo Energii jest obniżenie emisji 
GHG (gazu cieplarnianego) o 60%, a także stworzenie infrastruktury alternatywnego 
zasilania, szczególnie dla transportów miejskich jakimi są autobusy. Cele te jednakże 
mają dużo dalszy zasięg, ponieważ wymienione ministerstwo w planach ma również 
rozwój alternatywnych źródeł zasilania dla samochodów osobowych oraz dostawczych, 
a najważniejsze dokumenty to:

Pakiet	na	Rzecz	Czystego	Transportu	w	skład	którego	wchodzi	Plan	Rozwoju	Elektromobilności	
w	 Polsce,	 Krajowe	 ramy	 polityki	 rozwoju	 infrastruktury	 paliw	 alternatywnych,	 Ustawa	 
o	Elektromobilności	i	paliwach	alternatywnych	i	ustawa	o	biokomponentach	i	biopaliwach	
ciekłych.		

Ta grupa dokumentów jest odpowiedzią na dyrektywę Unii Europejskiej z 2014 [19,  
s. 244-251].

Plan Rozwoju Elektromobilności… [25]. 
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Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce zakłada 3 etapy rozwoju. Pierwszy z nich 
dotyczył lat 2016-2018, w których miało nastąpić opracowanie regulacji prawnych, 
związanych z alternatywnymi paliwami. Druga faza miała skończyć się w 2020 roku  
i zakładała stworzenie wspólnych ustaleń,  związanych z omawianym tematem, a także 
miała powstać już pierwsza infrastruktura, zasilająca samochody elektryczne oraz 
napędzanych gazem ziemnym. Ostatnia faza ma być zrealizowana do 2025 roku. Zakłada 
ona milion pojazdów elektrycznych na polskich drogach. W celach sformułowano 
również dążenie do zastąpienia części komunikacji miejskiej pojazdami elektrycznymi. 
Dokument Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych 
wyznacza cele związane z dostawą paliw alternatywnych, takich jak energia elektryczna, 
LNG czy CNG. Według założeń do 2020 roku, w Polsce miało pojawić się 6 tysięcy 
punktów ładowania samochodów zasilanych elektrycznie, z czego 400 punktów miało 
być stacjami szybkiego ładowania. Na polskich drogach miało pojawić się 50 tysięcy 
samochodów elektrycznych, a także 3 tysiące pojazdów zasilanych CNG. Na terenie 
Polski miało także powstać 70 punktów ładowania CNG. W programie możemy także 
przeczytać, że ma zostać rozbudowana sieć stacji CNG o 32 punkty a LNG o 14 [14].

W Ustawie o Elektromobilności i paliwach alternatywnych możemy przeczytać, że 
nakłada ona na samorządy szereg zadań, związanych z ograniczeniem emisji dwutlenku 
węgla i tym samym nakazuje samorządom, w których liczba mieszkańców przekracza 50 
tysięcy, rozbudowę nisko bądź bezemisyjnego transportu publicznego. W założeniach, 
do 2021 roku, będzie to 5% całego taboru, do 2023 roku 10%, do 2025 20%, a do 2028 
roku przynajmniej 30% całego transportu publicznego będą stanowić pojazdy zasilane 
alternatywnymi środkami energii [33]. To wszystko plany, które z trudem z powodu 
okresowych pandemii oraz niepokoju wojennego na Ukrainie oraz występującej inflacji 
powoli są realizowane. W tabeli 4. wypisane zostały dokumenty obowiązujące w Polsce  
i dotyczące alternatywnych źródeł zasilania samochodów oraz infrastruktury potrze-
bnej do jej realizacji.

Wytyczne, wynikające z przeciwdziałania ociepleniu klimatu

Zgodnie z „Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE” w sprawie 
rozwoju paliw alternatywnych dąży się do zmniejszenia zależności od ropy naftowej 
oraz zminimalizowania negatywnego wpływu transportu na środowisko. Państwa 
członkowskie Unii Europejskiej mają być zobowiązane do krajowych ram polityki, 
przedstawiając ogólne cele i kroki ułatwiające rozwój rynku odnoszącego się do 
paliw alternatywnych. Powinny prowadzić z graniczącymi państwami współpracę na 
poziomie regionalnym i makroregionalnym, mając na celu wprowadzanie wspólnych 
ram polityki infrastruktury paliw alternatywnych. 

Państwa członkowskie powinny mieć ułatwiony dostęp do rozwoju i wdrażania  
krajowych ram polityki, poprzez stosowanie wymiennych informacji i dzielenie się 
nabytymi już praktykami między państwami członkowskimi. Należy zakwalifikować 
i objąć unijnymi środkami paliwa należące do krajowych ram polityki, w celu 
wsparcia i rozbudowy  infrastruktury paliw alternatywnych, by nakłaniać otoczenie 
do skoordynowania i rozwijania rynku, w kierunku ogólnounijnej mobilności,  
z wykorzystaniem środków transportu zasilanych w paliwa alternatywne. W licznych 
programach wspierających przeciwdziałanie ociepleniu klimatu, zawarte są również 
rozporządzenia, mówiące o wsparciu badań zajmujących się innowacjami dla pojazdów 
napędzanych paliwami alternatywnymi oraz całej otaczającej infrastrukturze w celu jak 
najlepszego, ekologicznego oraz zintegrowanego transportu. 
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Dla uruchomienia machiny inwestycyjnej w zrównoważonym rozwoju transportu oraz 
tak potrzebnej do tego infrastruktury, Komisja i państwa członkowskie mają za zadanie 
wspierać zarówno krajowe, jak i regionalne inicjatywy rozwojowe. Środki wsparcia dla 
rozwoju i rozbudowania infrastruktury paliw alternatywnych powinny być dostarczane 
z obowiązującymi zasadami pomocy, zawartymi w „Traktacie  o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej”. Państwa Unii mogą uznać za konieczne udzielenie pomocy podmiotom, 
których dotyczy niniejsza dyrektywa, zgodnie z zobowiązującymi zasadami. Wytyczne, 
mówiące o „transeuropejskiej sieci transportowej” uznają, że paliwa alternatywne  
w zaopatrzeniu przewozu w energię mają stanowić, przynajmniej w części, substytut 
dla źródeł energii, należącej to surowej ropy naftowej, mają wpływ na dekarbonizację 
transportu i poprawiają równowagę ekologiczną sektora transportu. 

W odniesieniu do nowych technologii oraz innowacyjności wymaga się do TEN-T 
umożliwienia dekarbonizacji każdego rodzaju transportu, poprzez mobilizowanie 
efektywności energetycznej i wprowadzanie zastępczych systemów napędu 
oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury. Bardzo słabo jeszcze rozwinięta 
infrastruktura stacji zasilanych w paliwa alternatywne w całej Unii, jest główną 
przeszkodą w osiągnięciu skali korzyści po stronie podaży, oraz normom mobilności, 
po stronie popytu. Wynika z tego potrzeba powstawania nowych sieci infrastruktury 
sieci przesyłu:
• energii elektrycznej, 
• sprężonego gazu ziemnego (CNG),
• skroplonego gazu ziemnego (LNG),
• wodoru. 

Należy zagwarantować neutralność technologiczną, a krajowa rama polityki ma za 
zadanie skrupulatnie uwzględnić wymogi wyparcia komercyjnych paliw, zgodnie  
z uwzględnieniem specyfikacji geograficznej oraz gęstości zaludnienia. 

Głównym źródłem na zastąpienie standardowych paliw staje się energia elektryczna, 
która ma największy potencjał na zwiększenie efektywności pojazdów drogowych oraz 
znacznego zminimalizowania emisji CO2 do środowiska, co znajdzie odzwierciedlenie  
w znacznej poprawie jakości powietrza i ograniczy poziom hałasu w dużych aglo-
meracjach. Państwa Unii powinny uwzględnić podczas budowy punktów ładowania, 
szacunkową ilość pojazdów, w celu zapewnienia ich użytkownikom komfortowego 
korzystania. Liczba punktów, stacji ładowania pojazdów powinna zostać określona, 
po uwzględnieniu przypuszczalnej ilości pojazdów elektrycznych, a ich głównym 
punktem lokalizacji powinny być parkingi, przy środkach transportu publicznego. Tak 
więc właściciele pojazdów elektrycznych będą uzależnieni od dostępności punktów 
ładowania na parkingach zbiorczych. Dla inwestorów budowli oraz zarządców 
obiektów, organy publiczne powinny przeznaczyć dofinansowania dla zapewnienia 
punktów ładowania pojazdów elektrycznych, co zostanie przyjęte z zadowoleniem 
przez użytkowników pojazdów elektrycznych. 

Środki transportu, których głównym źródłem zasilania jest wodór, w tym pojazdy 
kategorii „L” należą do bardzo niskiej grupy zainteresowań. Jest to spowodowane 
bardzo słabą rozbudowaną infrastrukturą stacji ładowania. Rozbudowa takich stacji  
jest niezbędnym warunkiem, aby rozpowszechnić pojazdy silnikowe napędzane 
wodorem. Państwa Unii Europejskiej, które zobowiązały się budować punkty tan-
kowania wodorem, muszą zapewnić dostępną publicznie infrastrukturę. 
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Kolejnym dobrze rozwiniętym paliwem alternatywnym jest gaz ziemny (LPG). Na 
terenie Unii Europejskiej funkcjonuje obecnie około 3 tys. punktów tankowania paliwa 
dla pojazdów zasilanych w LPG. Infrastruktura gazu ziemnego zmusza do stosowania 
wspólnych specyfikacji technicznych. Jakość, oraz skład stosowanego w Unii gazu 
ziemnego w głównej mierze zależy do jego pochodzenia oraz czynników, którym jest 
poddawany podczas procesu dystrybucji. Z tego względu Komitet Techniczny CEN/
CT 408 - Komitet Projektowy przygotowuje arkusz specyfikacji dotyczącej jakości 
dostarczanego gazu ziemnego, który docelowo trafiać będzie do pojazdów napędzanych 
tym paliwem. 

Następną stacją alternatywą dla standardowych paliw są stacje, zapewniające 
dostarczanie paliwa silnikom napędzanym CNG lub  sprężonym biometanem. Są to 
stacje, które poprzez krajowe ramy polityki powinny być dostępne w odpowiedniej 
ilości do użytku publicznego, umożliwiając poruszanie się zarówno w aglomeracjach 
podmiejskich, jak i miejskich. Podczas budowy stacji częstotliwość ich lokalizacji ma 
uwzględniać średnią odległość, wynoszącą około 150 km. Do 31 grudnia 2025 roku 
należy zbudować odpowiednią liczbę dostępnych publicznie stacji, w celu umożliwienia 
tankowania CNG i LNG. 

Biorąc pod uwagę szybko postępującą różnorodność alternatyw rodzajów paliw dla 
pojazdów silnikowych, niezbędne jest przekazanie użytkownikom danych o lokalizacjach 
odpowiednich stacji,  dostępnych publicznie możliwości tankowania i ładowania 
objętych dyrektywami paliw alternatywnych. Należy konsekwentnie podejmować 
odpowiednie działania, takie jak przyjęcie planu strategii, zmierzającej do osiągnięcia 
jak najszerszych możliwości stosowania paliw alternatywnych, przy jednoczesnym 
zapewnieniu neutralności technologicznej oraz promowaniu rozmaitej mobilności 
elektrycznej [5].

Wymogi w zakresie wdrażania paliw alternatywnych na najbliższe 10 lat

W związku z zobowiązaniem się państw do osiągnięcia maksymalnego poziomu 
ochrony środowiska i klimatu, głównym zadaniem europejskiej polityki transportowej, 
klimatycznej oraz energetycznej stało się zwiększenie produkcji, udostępnienie  
i zastosowanie zrównoważonych paliw alternatywnych. Celem zapewnienia neu-
tralności klimatycznej do 2050 roku jest wybudowanie dostępnej oraz łatwej  
w użyciu rozbudowanej sieci infrastruktury paliw alternatywnych, dla wszystkich 
możliwych rodzajów transportów, co pozwoli osiągnąć efekt zerowego poziomu emisji 
zanieczyszczeń, wynikających z wytycznych Europejskiego Zielonego Ładu. 

Powstała infrastruktura będzie ważnym czynnikiem, nakłaniającym do wprowadzania 
oraz nabywania bezemisyjnych i niskoemisyjnych środków transportu. Jak już 
nadmieniono, celem Europejskiego Zielonego Ładu - odnoszącego się do transportu 
drogowego jest wybudowanie minimum 1 miliona ogólnodostępnych stacji ładowania 
i tankowania pojazdów.  Jednak z powodu występowania znaczących różnic w planach 
działania między państwami oraz realizacji założonych celów, utrudniona jest realizacja 
kompleksowej sieci, nowoczesnej i łatwej w codziennym funkcjonowaniu infrastruktury 
w całej UE. 

Celem europejskiego planu odbudowy jest radykalne zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych do 2030 roku, o ponad 55%. Aby osiągnąć ten cel musi zdecydowanie 
wzrosnąć liczba środków transportu niskoemisyjnych, bezemisyjnych, a także należy 
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zdecydowanie rozbudować istniejącą infrastrukturę techniczną. Wobec niepokojącego 
ocieplenia się klimatu, państwa członkowskie Unii Europejskiej prognozują, przede 
wszystkim, znaczne rozpowszechnienie się pojazdów elektrycznych. Z przewidywań 
państw członkowskich wynika, że w 2025 troku na świecie ma być 7 mln pojazdów 
elektrycznych, a do 2030 roku liczba ta ma wzrosnąć do ponad 30 mln. Stanowiłaby 
to około 15%  całkowitej liczby samochodów na obecną chwilę. Z końcem 2020 roku 
w Unii funkcjonowało około 213 tys. ogólnodostępnych stacji ładowania. Państwa 
członkowskie zobowiązały się do roku 2030, aby stosunek liczby publicznych stacji 
ładowania do liczby pojazdów wynosił 1 do 12. 

Według szacunków krajów UE, dotyczących pojazdów zasilanych CNG, zakłada się do 
2025 roku podwojenie liczby pojazdów zasilanych tym paliwem oraz dalszy ich wzrost 
do roku 2030. W tej sytuacji liczba pojazdów przypadająca na rok 2030 będzie wynosić 
około 1% całkowitej liczby pojazdów w UE. Dotychczasowa infrastruktura stacji CNG 
wynosi około 36000 punktów tankowania, co jest wystarczające do zaspokojenia 
obecnego zapotrzebowania. 

Najmniejsze zapotrzebowanie w rozwój infrastruktury stanowią stacje LNG, ponieważ 
państwa UE określają ich liczbę jako wystarczającą. Jednym z niszowych paliw 
alternatywnych występujących na rynku jest wodór. Jednak wiele państw członkowskich 
wyraziło dążność upowszechniania transportu zasilanego ogniwami wodorowymi. 
Przewiduje się, że do roku 2030 po krajach Unii Europejskiej może poruszać się około 
300 tys. takich pojazdów. Trzeba jeszcze nadmienić, że do 2020 roku działało 125 stacji 
wodorowych, jednak zgodnie z postawionymi wymogami, liczba takich stacji w ciągu 
najbliższych dziesięciu lat ma sięgać około sześciuset (wg: www.eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0103&from=EN).

Analiza dokumentów w przykładowej stacji województwa opolskiego, w zakresie 
stopniowej redukcji paliw tradycyjnych

W celu rozpoznania sytuacji uzyskano dostęp do materiałów w zakresie sprzedaży  
paliw od kierownika przykładowej stacji paliwowej w Kędzierzynie-Koźlu i na ich 
podstawie dokonano analizy redukcji paliw tradycyjnych, przy czym w tym celu zadano 
pytania [18]: 
Czy	zauważono	spadek	zakupu	paliw	tradycyjnych?	
Czy	jest	duża	różnica	pomiędzy	latami	poprzednimi?	
Analizę dokumentów zaczęto od roku 2018 i zakończono na przełomie lat 2021/2022.  
Z roku 2018 uzyskano tylko ogólne dokumenty, podsumowujące cały rok, a z pozostałych 
analizowanych lat udało się pozyskać zestawienia roczne tzw. MPF Raport Przekroju, 
z podziałem na wybrane tygodnie i okresy rozliczeniowe.

Na badanej stacji paliw w 2019 roku było 186183 transakcji sprzedaży, co stanowiło 
w odniesieniu do roku 2018-89% zakładanej normy. Sprzedano łącznie 5107121 litrów 
paliwa. Było to tylko o 5% mniej niż w roku poprzednim. Z analizy dokumentów wynika, 
że najwięcej na tej stacji tankowało się tzw. „Diesel” - 204 330 litrów, co daje 100%  
w stosunku do roku 2018. Drugim najczęściej tankowanym paliwem było „Unleaded 95”, 
którego sprzedano 1938773 litrów i było to o 6% mniej, w stosunku do ubiegłego roku. 
Kolejną kategorią paliwową był gaz LPG, którego zużyto 605669 litrów. Tu widoczny był 
znaczny spadek, gdyż zakupiono go mniej o 16%, w odniesieniu do roku 2018. Również 
w 2019 roku rzadziej sięgano po „BP Ultimate Diesel” (315589 litrów) oraz „BP Ultimate 
98” (206759 litrów). W pierwszym przypadku było to o 8% mniej sprzedaży, a w drugim 
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o 6% mniej. Natomiast ze wszystkich transakcji zauważono, że o 38% zwiększyły się 
zakupy paliwa powyżej 200 litrów.

MPF Raport Przekroju wykazuje nam zużycie tygodniowe paliwa. Jak wcześniej zostało 
wspomniane, raporty te nie są całościowe, a wyselekcjonowano niektóre tygodnie albo 
okresy. Raport z 2019 roku zaczyna się od 31 tygodnia i podzielony jest na 4 grupy. 
Możemy się z nich dowiedzieć, ile w poszczególnych tygodniach sprzedano paliwa i jaki 
był jego stosunek do tych samych tygodni w roku poprzednim? W tygodniach od 31-
35 sprzedano 586694 litrów, czyli o 6% mniej niż w roku ubiegłym. W okresie od 34-
38 tygodnia zużycie zmalało o 18%, wówczas zakupiono 560132 litry paliwa. Od 39-43 
tygodnia zanotowano sprzedaż 501423 litrów i był to spadek o 16%. W tygodniach od 
45-49 zatankowano 534089 litrów paliwa, co wskazuje na 8% spadek zainteresowania.
W sprawozdawczości rok 2020 był podzielony na 8 grup i zaczynał się od 3-7 tygodnia. 
Wówczas sprzedano 503944 litrów paliwa i było to o 7% mniej, niż w roku 2019. Kolejny 
analizowany okres to tygodnie od 18-22, kiedy kupiono 426900 litrów. Okres ten był 
najgorszy w analizowanych lat, gdyż sprzedaż spadła aż o 40%. Następne tygodnie od 
23-27 również przynosiły straty i to 13%. W zbiornikach stacji paliwowej ubyło 377396 
litrów paliwa. Tygodnie 29-33  (557149 litrów), 39-43 (504144 litrów) i 44-48 (565199) 
przynosiły zyski rzędu 1 i 3%. Najlepszym okresem w roku 2020 były tygodnie od 34-
38, gdy wzrost sprzedaży uplasował się na 26%, a liczba litrów paliwa wynosiła 614920.  
W tygodniach 49-53, znowu nastąpił o 10% spadek sprzedaży. Zakupiono wówczas 
501147 litrów.

Najdokładniejsze dane pozyskane zostały z roku 2021. Analiza obejmowała 10 grup, co 
praktycznie dało odwzorowanie całego roku, z podziałem na tygodnie. W MPF Raport 
Przekroju możemy zauważyć, że w pierwszych 5 tygodniach sprzedano 585820 litrów, 
co stanowi 2% więcej, niż w roku ubiegłym. Kolejne 5 tygodni, niestety, było słabszych w 
stosunku do roku 2020, o 12%. Wówczas klienci kupili 504883 litrów paliwa. Tygodnie od 
11-15 (448485 litrów) były rekordowe jeśli chodzi o sprzedaż, gdyż wzrosła ona o 48%. 
Następne tygodnie od 16-20 też uplasowały się na pozycji dodatniej, ale już nie tak, 
jak poprzednie. W tych tygodniach zatankowano 496782 litrów i było to o 9% więcej, 
niż w roku poprzednim. Podobny wzrost odnotowano w tygodniach 22-26 (10%), kiedy  
to sprzedano 5301393 litrów paliwa. W kolejnych pięciu tygodniach odnotowano spadek 
o 6%, a liczba litrów paliwa wynosiła 535524. 

Tygodnie 32-36 stosunkowo były podobne do roku poprzedniego, gdyż różnica była 
bardzo niewielka (1%), sprzedano 549485 litrów. Od 38-42 tygodnia zanotowano 14% 
spadek, a paliwa ubyło ze zbiorników 532611 litrów. Następne tygodnie przyniosły 
kolejny spadek i to aż o 25%, sprzedano bowiem 449327 litrów. W ostatnich 5 tygodniach 
roku 2021 zatankowano na przykładowej stacji 429771 litrów paliwa, co stanowiło 5 % 
mniej niż w roku poprzednim.

W roku pisania tej pracy tj. 2022, uzyskano dane tylko z okresu od 2-6 tygodnia. Niestety, 
nie rozpoczął się dobrze dla sprzedaży tradycyjnych paliw. Sprzedano 489422 litry, co 
jest o 22 % mniej niż w roku 2021. Na rysunku 9. poglądowo przedstawiona została 
roczna sprzedaż paliwa w latach 2020-2021, z rozróżnieniem wielkości planowanej  
i wykonanej sprzedaży paliwa, na wspomnianej wcześniej stacji paliw w Tarnowskich 
Górach. 
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Rys. 9. Sprzedaż paliwa w latach 2020-2021
Źródło: Opracowanie na podstawie MPH Raport Przekroju z 2021 roku.

Jako informację dodatkową, wśród tych wielu danych ilościowych zwróćmy uwagę, jak 
wygląda rozmieszczenie 20. stacji ładowania elektrycznego w województwie opolskim 
(zob. rysunek 10), przy czym widzimy tu największe zagęszczenie w mieście Opole.

Rys. 10. Stan obecny instalacji zasilanie energią elektryczną na przykładzie województwa opolskiego
Źródło: Morawiec R., Alternatywne źródła i potrzebna infrastruktura zasilania samochodów, op. cit., rys. 9, 
na podstawie mapy Google. 
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A teraz nasza uwaga skupiona będzie na sprzedaży poszczególnych asortymentów 
paliw. Z pozyskanych danych sprzedaży paliwa PB 98 w 2021 roku, z podziałem na 
poszczególne miesiące, w stosunku do realizacji planu w danym miesiącu zauważono, że 
w styczniu, lutym oraz czerwcu sprzedaż zrealizowana była ponad plan. W marcu i maju 
plan wykony został w 99%, a w pozostałych miesiącach w jeszcze mniejszym procencie. 
Łącznie sprzedano 201484 litrów benzyny 98, co stanowiło 78% planu. Wystąpił brak 
przekazanych danych za grudzień 2021 rok. Odnośnie benzyny PB 95, w stosunku do 
miesięcznych planów sprzedaży w roku 2021, tylko w lipcu zrealizowano zakładany plan. 
Natomiast w większości miesięcy nie udało się przekroczyć progu 80%. Najgorszym 
miesiącem do sprzedaży benzyny 95 okazał się listopad (61%). W 2021 roku benzyna 95 
była jedną z najbardziej pożądanych, dzięki czemu uplasowała się na drugim miejscu 
wśród wszystkich dostępnych opcji paliw. Łączna ilość kupionej benzyny 95 to 1813194 
litrów, co stanowi 74% zakładanego planu. Wystąpił tu też brak przekazanych danych, 
dotyczących grudnia omawianego roku.

W odniesieniu do sprzedaży paliwa ON Ultimate w 2021 roku, to z analizy pozyskanych 
dokumentów wynika, że w roku 2021 roku nie spodziewano się aż tak dużego wzrostu 
zakupu tego paliwa. Tylko w dwóch miesiącach nie zrealizowano zaplanowanej 
sprzedaży, ale i tak była to nieznaczna strata, gdyż w październiku było to 96%,  
a w listopadzie 97%. Natomiast w pozostałych miesiącach plan zawsze przekraczał 
100%. Największą sprzedaż zanotowano w lutym (155%), lipcu (152%) oraz czerwcu 
(150%). Łączna ilość sprzedanego ON Ultimate wynosiła 458366 litrów, co stanowiło 
113% realizacji, przy braku danych za grudzień 2021 rok.

Sprzedaż oleju napędowego (ON) plasuje się na pierwszym miejscu pod względem 
częstości kupowania. Jednakże założony plan na rok 2021 został zrealizowany tylko 
w miesiącu styczniu, gdy wynosił 112% oraz 96% w lutym. Natomiast w pozostałych 
miesiącach, zanotowano duży spadek w stosunku do wartości planowanych. Najmniej 
oleju napędowego sprzedano w listopadzie, kiedy realizacja planów wynosiła zaledwie 
58%. Łączna ilość sprzedanego oleju napędowego, bez miesiąca grudnia, wyniosła 
1814351 litrów co stanowi 71%.

Sprzedaż LPG przyniosła największe rozczarowanie dla szefów analizowanej stacji 
paliwowej, gdyż była to najrzadziej wybierana forma tankowania pojazdów w roku 
2021. Okazało się, że w maju było najwięcej kupujących gaz LPG i stanowiło to zaledwie 
80% zakładanego planu. Natomiast najmniejszą sprzedaż odnotowano w listopadzie 
i wynosiła tylko 50% założeń z początku roku. Łączna sprzedaż gazu LPG wynosiła 
502065 litrów, co stanowiło 65%. Tu też nie uzyskano danych z grudnia 2021 roku.

W zakresie sprzedaży AD BLUE dane pojawiają się dopiero od maja 2021 roku, bowiem 
od tego miesiąca działało urządzenie, z którego można zatankować ten środek do 
oczyszczania spalin, a który początkowo nie wzbudził zainteresowania. Jednakże 
w następnych miesiącach ilość sprzedaży AD BLUE wzrosła i utrzymywała się na 
podobnym poziomie. Łączna sprzedaż AD BLUE (bez miesiąca grudnia) wyniosła 9216 
litrów.

Kolejny wykres pochodzący z MPH Raport Przekroju ukazuje przełom 2021 i 2022 
roku. Można na nim zaobserwować jak w tygodniach od 46-52 roku 2021, oraz od 1 
do 5 tygodnia roku 2022, zachowywała się sprzedaż paliw na przykładowej stacji (zob. 
rysunek 11).
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Rys. 11. Zestawienie sprzedaży paliw na przełomie 2021/2022
Źródło: MPH Raport przekroju przełom roku 2021/2022 [18].

Przeprowadzenie wywiadu z przedstawicielem ochrony środowiska 

Oprócz analizy danych liczbowych, dotyczących sprzedaży różnych rodzajów paliw 
na przykładowej stacji, przeprowadzony został wywiad z przedstawicielem ochrony 
środowiska ze Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Po wcześniejszym 
uzgodnieniu, pytania zostały przesłane pocztą elektroniczną, a odpowiedzi odebrane  
w formie papierowej, jak i elektronicznej. W dalszej części zostanie zaprezentowany 
cały ciąg pytań i odpowiedzi przedstawiciela.

Pytanie	 1.	 Jak	 Pan	 uważa,	 czy	 wprowadzenie	 na	 rynek	 alternatywnych	 źródeł	 zasilania	
samochodów	i	potrzebnej	do	niej	infrastruktury	jest	konieczne?	A	może	jednak	zwykłe	paliwa	
powinny	zostać	na	naszym	rynku?
Odp.	Tak,	uważam	że	wprowadzanie	na	rynek	alternatywnych	źródeł	zasilania	samochodów	
jest	 potrzebne,	 gdyż	 samochody	 z	 silnikami	 spalinowymi	 są	 główną	 przyczyną	 wzrostu	
poziomu	 dwutlenku	 węgla	 CO2	 i	 metali	 w	 atmosferze,	 co	 powoduje	 znaczny	 wzrost	
globalnej	 temperatury.	Drugim	powodem	odchodzenia	od	paliw	tradycyjnych	 jest	związek	 
z	ograniczonymi	zasobami	ropy	naftowej,	która	jest	głównym	składnikiem	w	produkcji	paliw.

Pytanie	2.	Jeśli	tak,	to	proszę	podać	korzyści	z	tego	płynące?	
Odp.	Główną	korzyścią	wprowadzania	na	 rynek	 samochodów	z	alternatywnymi	źródłami	
zasilania	np.	samochodów	elektrycznych	jest	znaczny	wpływ	na	otaczające	nas	środowisko.	
Samochody	 te	emitują	od	2	do	3	 razy	mniej	 szkodliwych	substancji,	 które	mają	znaczący	
wpływ	 na	 środowisko,	 obejmując	 zarówno	 ich	 użytkowanie,	 jak	 i	 ich	 produkcję	 oraz	
złomowanie.	Posiadacz	takiego	pojazdu	ma	z	tego	tytułu	również	szereg	korzyści,	bowiem	
samochód	taki	nie	wymaga	wymiany	filtrów,	różnego	rodzaju	napraw	silnika,	skrzyni,	czy	
też	wymiany	oleju,	a	także	często	rosnące	ceny	paliw	nie	są	kłopotem	dla	właścicieli	takich	
pojazdów.

Pytanie	3.	Jakie	ma	znaczenie	rozpowszechnianie	alternatywnych	źródeł	zasilania	pojazdów?
Odp.	Samochody	z	alternatywnymi	źródłami	energii	mają	duży	wpływ	na	nasze	środowisko,	
w	 szczególności	 w	 dużych	 i	 jakże	 często	 zatłoczonych	 miastach,	 zaczynając	 od	 importu	
ropy	 naftowej,	 poprzez	 obniżenie	 emisji	 zanieczyszczeń	 oraz	 odczuwalny	 spadek	 hałasu	
spowodowany przez silnik spalinowy. 
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Pytanie	4.	Czy	w	mieście	Tarnowskie	Góry	odnotowaliście	jakieś	samochody	z	alternatywnym	
źródłem	zasilania?	Jeśli	tak,	to	jaka	jest	zastosowana	alternatywa?
Odp.	W	wymienionym	mieście	główną	alternatywą	dla	samochodów	z	silnikiem	spalinowym	
stają	 się	 coraz	częściej	 spotykane	na	naszych	drogach	samochody	z	 „zieloną”	 rejestracją,	 
co	oznacza	pojazd	elektryczny.

Pytanie	 5.	 Jak	 to	 się	 ma	 do	 potrzebnej	 infrastruktury?	 Czy	 takowa	 infrastruktura	 jest	
obecna	w	mieście	Tarnowskie	Góry?	I	co,	na	dzień	dzisiejszy,	ma	najbardziej	rozbudowaną	
infrastrukturę?
Odp.	Tarnowskie	Góry,	niestety,	swoją	infrastrukturą	nie	skłaniają	posiadaczy	samochodów	
z	 silnikami	 tradycyjnymi	 do	 zmiany	 swoich	 pojazdów	 na	 bardziej	 ekologiczne.	 Jednymi	 
z	 podstawowych	 stacji	 zastępujących	 podstawowe	 paliwo	 są	 stacje	 zasilania	 w	 gaz	 LPG	 
i	to	one	są	najbardziej	dostępne	w	naszym	rejonie.	Miasto	może	pochwalić	się	również	tylko	
jedną	 stacją	 ładowania	 samochodów	 elektrycznych	 oraz	 całkowitym	 brakiem	 stacji	 dla	
samochodów	wodorowych,	biopaliw,	paliw	syntetycznych	oraz	gazów	ziemnych	innych	niż	
gaz LPG. 

Pytanie	6.	Czy	jest	to	infrastruktura	przy	posesji	prywatnej	czy	ogólnodostępna?
Odp.	Pierwszy	 i	zarówno	jedyny	punkt	 ładowania	samochodów	elektrycznych	znajduje	się	
przy	Parku	Wodnym	 i	 jest	 ona	 częścią	programu	eCar.	Można	odpłatnie	naładować	 swój	
samochód	elektryczny,	należy	jednak	pobrać	na	smartfona	odpowiednią	aplikację	lub	użyć	
dedykowanej	karty	płatniczej.

Pytanie	7.	Którą	z	dostępnych	alternatyw	na	rynku	uważa	Pan	za	najbardziej	korzystną	dla	
środowiska	i	dlaczego?
-	energię	elektryczną;	
-	napęd	hybrydowy;
-	wodór;
- biopaliwa;
-	paliwa	syntetyczne	oraz	parafinowe;
-	gaz	ziemny	(również	biometan),	a	w	tym:	sprężony	gaz	ziemny	CNG,	skroplony	gaz	ziemny	
LNG,	gaz	płynny	LPG.
Odp.	Najbardziej	przyjazną	oraz	korzystną	alternatywą	dla	silników	zasilanych	w	tradycyjne	
paliwa	są	samochody	wyposażone	w	silnik	wodorowy.	Wbrew	powszechnej	opinii,	 zasada	
działania	 takiego	 silnika	 jest	 bardzo	prosta,	 polega	ona	na	odwróconej	 elektrolizie	wody.	
Zbiornik	 takiego	 samochodu	 wypełniony	 jest	 wodorem,	 który	 następnie	 trafia	 do	 ogniw	
paliwowych.	Dochodzi	tam	do	reakcji	polegających	na	łączeniu	jonów	z	tlenem	w	katodzie.	
W	wyniku	tej	reakcji	powstaje	woda,	a	przepływ	elektronów	wytwarza	energię	elektryczna,	
która	 umożliwia	 napędzanie	 silnika	 elektrycznego.	 Efektem	 końcowym	 tego	 procesu	 jest	
woda,	a	samochód	nie	emituje	żadnych	spalin.	Niestety	w	Polsce	nie	mamy	ani	jednaj	takiej	
stacji	zasilania	samochodu.

Pytanie	8.	Jak	wygląda	utylizacja	pojazdów	elektrycznych,	a	w	szczególności	ich	akumulatorów?	
Odp.	 Utylizacja	 samych	 pojazdów,	 kokpitu,	 karoserii	 nie	 różni	 się	 praktycznie	 niczym	
od	 utylizacji	 samochodów	 z	 silnikami	 zasilanymi	 tradycyjnym	 paliwem,	 jeśli	 chodzi	 
o	akumulatory,	to	na	chwilę	obecną	stosuje	się	trzy	metody	recyklingu	tego	typu	baterii:
1.	 Recykling	 pirometalurgiczny	 -	 proces	 ten	 polega	 na	 poddawaniu	 cennych	metali	 dużej	
temperaturze,	po	czym	odzyskujemy	je	w	postaci	stopu.
2.	Recykling	hydrometalurgiczny	-	w	procesie	tym	zostają	wymyte	cenne	metale	i	uzyskane	 
w postaci roztworu.
3.	Recykling	z	zachowaniem	części	katody	akumulatora.
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Pytanie	9.	Gdzie	takie	samochody	są	utylizowane?
Odp.	W	Tarnowskich	Górach	znajdują	się	dwie	firmy	zajmujące	się	utylizacją	takich	pojazdów,	
a	mianowicie:	Auto	złom	oraz	skup	złomu	Olmet,	„Złomowisko	Złomex”	w	Lasowicach.
Pytanie	10.	Czy	ma	to	jakiś	negatywny	wpływ	na	środowisko?
Odp.	Na	podstawie	badań	wynika,	że	podczas	recyklingu	metodą	hydrometalurgiczną,	jak	 
i	 z	 zachowaniem	 katody	 akumulatora	 niekorzystny	 wpływ	 na	 środowisko	 jest	 większy	
podczas	 produkcji	 nowej	 baterii,	 niż	 w	 trakcie	 jej	 utylizacji.	 Jednakże	 podczas	 recyklingu	
metodą	pirometalurgiczną	emisja	związków	podczas	recyklingu	przewyższa	emisje	produkcji	
nowych baterii.

Pytanie	11.	Jaki	jest	koszt	wymiany	takiego	akumulatora,	jeżeli	dojdzie	do	zepsucia	lub	awarii?
Odp.	Niestety	jeśli	chodzi	o	wymianę,	często	wiąże	się	to	ze	znacznym	kosztem,	przykładowo	
Nissan	Leaf	2018	rok.	Cena	pojazdu	waha	się	w	granicach	90	tys.	złotych,	a	wymiana	baterii	
w	takim	aucie	wiąże	się	z	kosztem	70	tys.	złotych.

Pytanie	12.	Jaka	jest	żywotność	takiego	akumulatora?	
Odp.	 Żywotność	 takiego	 akumulatora	 zależy	 od	 wielu	 czynników,	 lecz	 przyjmuje	 się,	 że	
średnio	wytrzymuje	około	900	do	1000	cykli	ładowania,	a	przekłada	się	to	na	240-300	tys.	
przejechanych	kilometrów.	

Pytanie	13.	Jeśli	chodzi	o	alternatywę	typu	pojazdy	elektryczne	proszę	mi	wyjaśnić,	skąd	jest	
produkowana	energia,	która	będzie	wykorzystana	w	tych	pojazdach?	Czy	nie	jest	to	tak,	że	
energia	ta,	to	nic	innego,	jak	energia	produkowana	z	elektrowni	węglowych?	
Odp.	Badania	wskazują	ze	80%	ładowań	samochodów	elektrycznych	odbywa	się	w	domach,	
co	za	tym	idzie	pobierany	jest	prąd	dostarczany	do	naszych	domów	z	elektrowni.

Pytanie	14.	Jeśli	tak,	to	jak	się	to	ma	do	emisji	spalin	do	środowiska?
Odp.	 Od	 dłuższego	 czasu	 toczy	 się	 spór,	 czy	 samochody	 elektryczne	 są	 tak	 naprawdę	
ekologiczne	 i	 jaki	 wpływ	 mają	 na	 środowisko.	 Badań	 na	 ten	 temat	 było	 już	 sporo,	 
a	wyniki	różne,	z	jednych	wynikało,	że	samochody	zasilane	z	gniazdka	są	ekologiczne,	inne	
natomiast	były	przeciwne	takiemu	stwierdzeniu.	Ostatecznie	 jednak	w	95%	okazuje	się,	że	
pojazdy	zasilane	elektrycznie	są	dużo	bardziej	przyjazne	dla	klimatu,	niż	te	zasilane	metodą	
tradycyjną.	 Według	 badań	 okazało	 się,	 że	 emisja	 podczas	 okresu	 eksploatacji	 takiego	
samochodu	jest	o	70%	niższa,	niż	samochodów	z	silnikiem	spalinowym.

Pytanie	15.	Jak	szybko	ładują	się	samochody	z	napędem	elektrycznym?
Odp.	W	praktyce	gdy	użytkownik	takiego	pojazdu	ładuje	samochód	z	domowego	gniazdka,	
proces	ten	trwa	około	21h	przyjmując,	że	średnia	pojemność	baterii	w	pojeździe	wynosi	50	
kWh.	Za	pośrednictwem	ładowarki	3-fazowej,	czas	ładowania	zmniejsza	się	do	około	4,5h.

Pytanie	16.	Jaki	stan	jest	infrastruktury?	Czy	jesteśmy	w	stanie	dojechać	od	stacji	do	stacji,	nie	
musząc	zbaczać	z	zaplanowanej	drogi,	co	może	generować	dodatkową	emisję	i	jednocześnie	
większe	zużycie	energii	elektrycznej?
Odp.	 W	 odniesieniu	 do	 podstawowych	 modeli	 samochodów	 tego	 typu,	 średni	 dystans	
który	 może	 pokonać	 jego	 pojazd	 elektryczny	 waha	 się	 średnio	 między	 180-220	 km.	 Tak	
więc	kierowca,	który	chce	się	udać	w	dłuższy	dystans,	podczas	planowania	podróży	musi	
uwzględnić	punkty,	w	których	będzie	mógł	naładować	swój	samochód.

Pytanie	17.	Jak	się	zachowuje	samochód,	który	nie	jest	używany?	Czy	dochodzi	w	nim	również	
do	 zużycia	 energii,	 co	 będzie	 generowało	 koszty	 i	 tym	 samym	 dodatkową	 emisję	 spalin	
produkowaną	podczas	produkowania	energii	elektrycznej?
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Odp.	 Z	 samochodem,	 który	 nie	 jest	 używany	 nic	 szkodliwego	 się	 nie	 dzieje.	 Ogólnie	
producenci	 zalecają	 naładowanie/rozładowanie	 takiego	 samochodu	 do	 poziomu	 około	
50-70%.	Pobór	prądu	 takiego	samochodu	w	stanie	 spoczynku	 jest	 znikomy,	nie	 zaleca	się	
pozostawiania	takich	pojazdów	z	poziomem	naładowania	baterii	w	100%,	gdyż	duża	ilość	
energii	nagromadzonej	w	baterii	doprowadza	do	szybszej	degradacji	ogniw.

Rozpoznanie wśród stacji dystrybuujących paliwo

Ankieta została przeprowadzona wśród 33. różnych stacji benzynowych na terenie 
Opola oraz okolicznych terenów [18, podrozdział III.3]. Na każdej stacji wypełniona 
została jedna ankieta, przy czym  4 stacje odmówiły wypełnienia ankiety, dlatego też  
w ogóle nie zostały ujęte w analizie.  Starano się, aby na pytania odpowiadał kierownik, 
jednakże nie na każdej stacji było to możliwe i wówczas o jej wypełnienie poproszono 
pracującego tam sprzedawcę. Ankieta składała się z 10. dalej wymienionych pytań, 
które były zarówno jedno jak i wielokrotnego wyboru i sumarycznej liczby odpowiedzi:
1.Płeć: kobieta – 18, mężczyzna – 15.
2. Wiek: 18→30 - 9, 31→40 - 12, 41→50 - 7, 51→60 - 3,powyżej 60 - 2.
3. Zajmowane stanowisko: kierownik stacji benzynowej - 21, sprzedawca - 12.
4. Reprezentowana stacja: Circle K Express - 2, BP - 9, LOTOS - 6, ORLEN - 12, MOYA - 3, 
Amic Energy - 1.
5. Spadek zakupu paliw tradycyjnych: tak - 2, nie - 31. Tylko 2 osoby z 33, co stanowi 
6% badanych, zauważyło na swojej stacji, spadek zakupu tradycyjnych paliw, po 
wprowadzeniu w Polsce alternatywnych źródeł zasilania samochodów. 
6. Posiadane alternatywne źródła zasilania samochodów: tak – 33, nie – 0. Biorąc pod 
uwagę, że gaz płynny LPG zaliczany jest jako alternatywne źródło zasilania samochodów, 
nie dziwi więc fakt, że 100% badanych odpowiedziało, że na ich stacji znajduje się 
alternatywne źródło zasilania. 
7. Rodzaj posiadanych alternatywnych źródeł zasilania (zob. tabela 5).

Tab. 5. Rodzaj posiadanych alternatywnych źródeł zasilania samochodów

Źródło zasilnia Liczba

Energia elektryczna 3

Napęd hybrydowy 0

Wodór 0

Biopaliwa 0

Paliwa syntetyczne oraz parafinowe 0

Sprężony gaz ziemny CNG 0

Skroplony gaz ziemny LNG 0

Gaz płynny LPG 33

Stacje benzynowe, na których wyrażono zgodę na badanie, niestety, w większości nie 
posiadają alternatywnych źródeł zasilania samochodów, oprócz wspomnianego już 
gazu płynnego LPG, który znajduje się na każdej z nich. Dodatkowo, 3 stacje zaznaczyły, 
że znajduje się u nich możliwość naładowania pojazdu energią elektryczną. Poza tym, 
nie posiadają innych alternatywnych źródeł zasilania samochodów.
8. Zainteresowanie kierowców alternatywnymi źródłami zasilania na stacji: tak – 29, 
nie – 4.
9. Czy są Państwo za wprowadzeniem na Państwa stacji  innych alternatywnych źródeł 
zasilania niż Państwo posiadają? W odpowiedzi: tak – 28, nie – 5.
10. Jakie alternatywne źródło zasilania chcieliby Państwo wprowadzić na swój stację?
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Tab. 6. Alternatywne źródła zasilania samochodów jakie obsługa stacji chciałaby wprowadzić 

Źródła Liczba

Energia elektryczna 28

Napęd hybrydowy 6

Wodór 7

Biopaliwa 5

Paliwa syntetyczne oraz parafinowe 1

Sprężony gaz ziemny CNG 4

Skroplony gaz ziemny LNG 3

Gaz płynny LPG 0

Ostatnie pytanie było pytaniem wielokrotnego wyboru i dotyczyło chęci wprowadzenia 
alternatywnych źródeł zasilania samochodów na daną stację. Jak to widzą jej pracowni-
cy i czego by oczekiwali w najbliższym czasie? Z badań wynika, że najpopularniejszą 
odpowiedzią jest energia elektryczna. Odpowiedź ta padła 28 razy, a z analizy 
wcześniejszych pytań wiemy, że 3 stacje już taką alternatywę posiadają. Na drugim 
miejscu znalazł się wodór (7 respondentów). Nie wiele mniej, bo 6 zaznaczyło, aby na 
ich stacjach była możliwość podładowania samochodów z napędem hybrydowym. 
Natomiast 5 osób wymieniło chęć posiadania biopaliw. Mniej popularne okazały się 
sprężony gaz ziemny CNG, którego chęć posiadania na stacji benzynowej zaznaczyło 
czterech pytanych, natomiast skroplonego gazu ziemnego LNG tylko 3 osoby. 
Najmniej popularne okazały się paliwa syntetyczne oraz parafinowe, ponieważ zostały 
zaznaczone tylko raz. 

Wnioski

Po analizie wszystkich udostępnionych dokumentów na przykładowej stacji paliw 
możemy wywnioskować, że alternatywne źródła zasilania samochodów są bardzo 
pożądane, zwłaszcza przez przedstawicieli ochrony środowiska. W wywiadzie z przed-
stawicielem ochrony środowiska dowiadujemy się, że wprowadzenie alternatyw, 
pozwoli na zmniejszenie wzrostu poziomu dwutlenku węgla oraz metali w atmosferze, 
co zmniejszy proces ocieplania klimatu. Zaznaczył on w swojej wypowiedzi, że 
najbardziej korzystnym alternatywnym źródłem zasilania są samochody napędzane 
silnikiem wodorowym. Z wywiadu wynika również, że niestety, miasto Tarnowskie 
Góry nie jest kolebką zasilania pojazdów alternatywnych. Na tarnowskich drogach 
coraz częściej można spotkać samochody z „zieloną tablicą”, co może sugerować, że 
są to samochody napędzane energią elektryczną. Takie samochody można z łatwością 
kupić, ale problem pojawia się w momencie potrzeby jego podładowania. Przykładowo 
w mieście Tarnowskie Góry i jego okolicy jest tylko jedna taka stacja.

Oprócz metropolii, w Polsce stacje do ładowania, bądź tankowania alternatywnymi 
paliwami są jeszcze bardzo rzadko spotykane, co w dużej mierze powoduje, że 
kierowcy wolą pozostać przy samochodach napędzanych tradycyjnymi paliwami. 
Innym powodem, dla którego prowadzący pojazdy nie chcą zmieniać swoich aut, 
jest czas tankowania/ładownia pojazdów. Biorąc pod uwagę taką alternatywę jaką są 
samochody elektryczne, z dużą dozą pewności można powiedzieć, że ich ładownie 
trwa mimo wszystko za długo. Zatankowanie tradycyjnego pojazdu trwa od kilku do 
kilkunastu minut, natomiast samochód elektryczny ładowany jest do kilku godzin. 
Kolejnym powodem wysuniętym przez przedstawiciela ochrony środowiska, jest mała 
możliwość zutylizowania takich pojazdów. Na badanym terenie są to zaledwie dwie 
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firmy, które się tym zajmują. Jednakże przedstawiciel bardzo optymistycznie podchodzi 
do przedstawionego problemu uważając, że alternatywne źródła zasilania samochodów 
są przyszłością.

W cytowanej pracy magisterskiej, wykonanej pod moim kierunkiem, przeanalizowano 
dokumenty MPH Raport Prze-kroju z przykładowej stacji, które wskazują na transakcje 
paliwowe w okresie lat 2018-2022. Wynika z nich, że co roku notuje się niewielki spadek 
sprzedaży paliw tradycyjnych. Chociaż w analizie szczegółowej widać, że wielu klientów 
przerzuca się z samochodów zasilanych benzyną 95 czy 98 na samochody zasilane 
olejem napędowym. Swoją popularność traci również powszechnie dostępny gaz 
LPG. Spadek zakupu paliw tradycyjnych, w ostatnich latach, może być spowodowany 
niekoniecznie większą ilością pojazdów z alternatywnymi źródłami zasilania na naszych 
drogach, a sytuacją w Polsce, po wprowadzeniu stanu pandemii Covid-19 i związanymi 
z nią restrykcjami w funkcjonowaniu nie tylko gospodarki.

Do spadku liczby transakcji zakupu przyczynić się mógł również  szybki wzrost cen 
paliw, co jednak nie zostało zau-ważone przez pracowników stacji paliwowych. Jedynie 
dwóch ankietowanych z 33, na pytanie związane z zauważal-nym spadkiem sprzedaży 
paliw tradycyjnych, po wprowadzeniu na rynek pojazdów z alternatywnymi źródłami 
zasilania odpowiedziało, że faktycznie taki spadek jest zauważalny. Ci sami ankietowani 
odpowiedzieli, że pomimo posiadania jedynie LPG, jako alternatywnego źródła 
zasilania samochodów, na ich stacji pojawiają się pytania, o możliwość zatankowania 
lub załadowania się innymi alternatywami. Osoby ankietowane w większości przyznały, 
że chcieliby aby na ich stacjach pojawiły się również inne możliwości i aby ich stacja się 
rozwijała. Najbardziej pożądanym alternatywnym źródłem zasilania samochodów jest 
port do ładowania pojazdów elektrycznych i to w przyszłości na każdej większej stacji.
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ALTERNATIVE POWER SUPPLY FOR MOTOR VEHICLES

ABSTRACT

Nowadays, concerns about climate warming are becoming more and more intense. This 
is due to, inter alia, the accumulation of an excessive amount of greenhouse gases, 
including CO2. The initiative of environmentalists resulted in preparing documents 
within the European Union, which constitute guidelines for the reduction of harmful 
exhaust emissions, released by mass quantities of vehicles on the roads of Europe and 
beyond. In terms of powering vehicles, these guidelines, adopted by the EU countries, 
specify the need to change from traditional fossil fuels to various, less harmful to 
the environment, the globe. The paper presents traditional car fuels, trends in the 
dissemination of their less toxic alternatives and normative acts indicating the directions 
of research on their implementation. The attention was paid to the state of the art in 
Poland in terms of technical infrastructure for the distribution of new types of fuels. 
The stages of resigning from the traditional so-called gasoline for the benefit of hybrid 
and electric vehicles in particular are specified, as well. The issues presented in short 
are based on the parts of the master’s thesis prepared under the supervision of the 
author (Morawiec R., 2022). The analysis of the implementation status of new vehicle 
power technologies was shown on the basis of an interview with an environmental 
protection representative and a survey conducted with employees of a petrol station in 
the city of Tarnowskie Góry and its vicinity.
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ROZWIĄZANIA W KONCEPCJACH KRAJOBRAZOWYCH Z UWZGLĘD-
NIENIEM REALIZACJI STRATEGICZNYCH POTRZEB GMINY ORAZ  
POTRZEB LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI, W RAMACH POSZE-
RZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOKUMENTÓW PLANI
-STYCZNYCH. PRZYKŁAD ZESPOŁU PAŁACOWO - PARKOWEGO  
W SŁAWIKOWIE.

STRESZCZENIE

W artykule podjęto problem badawczy, uwzględniania potrzeb strategicznych całej gminy  
i potrzeb lokalnej społeczności, w koncepcjach krajobrazowych, opracowywanych w ramach 
poszerzonych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych. Zadano pytanie o łączne 
uwzględnianie tych różnych perspektyw. Zagadnienie przebadano na przykładzie opracowanej 
w 2022 r. koncepcji „Centrum plenerowej fotografii ślubnej”, dla zespołu pałacowo - parkowego 
w Sławikowie. Zastosowano studium przypadku, metodę badania przez projektowanie oraz 
obserwację uczestniczącą. Koncepcja została oparta na wcześniejszych etapach poszerzonych 
konsultacji społecznych i sformułowanych oczekiwaniach interesariuszy, co wpłynęło na akceptację 
proponowanych rozwiązań przez organy gminy i lokalną społeczność (codziennych użytkowników). 
Wykazano, że równoległe uwzględnienie potrzeb strategicznych całej gminy i lokalnej społeczności 
w koncepcjach krajobrazowych, daje szanse na rozpoczęcie ciągłego procesu rewitalizacji, jak  
i wypracowanie odpowiednich zapisów konsultowanego projektu dokumentu planistycznego.

SŁOWA KLUCZOWE

krajobraz, zespół pałacowo-parkowy, rewitalizacja, potrzeby i cele strategiczne, potrzeby i cele 
lokalne, wizja rozwoju, poszerzone konsultacje społeczne. 

1. WPROWADZENIE

Podjętym problemem badawczym jest uwzględnianie potrzeb strategicznych całej 
gminy i potrzeb lokalnej społeczności w rozwiązaniach koncepcyjnych rewitalizacji 
zabytkowych zespołów krajobrazowych, w ramach poszerzonych konsultacji 
społecznych dokumentów planistycznych gminy. [1] (s.113-131) Problem ten jest 
aktualny zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, co jest widoczne w całej 
Europie, w tym także w Polsce. [2], [3], [4] Dokonując analizy tego problemu autorzy 
postawili następujące pytanie badawcze: jak w rozwiązaniach projektowych, powinno 
być realizowane równoczesne uwzględnianie potrzeb i celów z perspektywy całej 
gminy i lokalnej społeczności danej miejscowości (codziennych użytkowników danego 
terenu)? Celem artykułu jest przedstawienie odpowiedzi na zadane pytanie badawcze.
Badane zagadnienie zostało przeanalizowane na przykładzie wstępnej koncepcji  
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krajobrazowej „Centrum plenerowej fotografii ślubnej”, dla zespołu pałacowo-par-
kowego w Sławikowie. Zespół autorski niniejszej publikacji jest tożsamy z zespołem, 
który opracował ww. koncepcję, co jest kontynuacją wypracowanej w Wyższej Szkole  
Technicznej w Katowicach formuły integrowania procesu nauczania z praktyką  
i współpracą z samorządami. [5], [6] Opracowana koncepcja była częścią realizowa-
nych przez gminę Rudnik poszerzonych konsultacji społecznych, dotyczących studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik (uchwała 
XXII/192/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 października 2020 r., w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Rudnik). Poszerzone konsultacje realizowane były w latach 2020 
-2022 w ramach programu „Nasza Przestrzeń. Konsultacje Społeczne dokumentów 
planistycznych na wsi i w małych miastach”, realizowanego przez Fundację Wspoma-
gania Wsi w Warszawie. Przed rozpoczęciem procesu konsultacji, Gmina przy udziale  
Fundacji opracowała indywidualny plan konsultacji (IPK), zawierający m.in. diagnozy,  
w tym diagnozę potrzeb i oczekiwań lokalnych społeczności oraz planowane do zreali-
zowania techniki konsultacyjne. Na podstawie informacjiz Urzędu Gminy Rudnik, IPK 
oraz zrealizowanych w latach 2020-2022 technik konsul-tacyjnych (etapy przed opra-
cowaniem koncepcji) takich jak spotkania i warsztaty, zostały zdiagnozowane potrzeby  
i cele, które stanowiły podstawę opracowania w maju 2022 r. przedmiotowej koncepcji.

Problematyka rewitalizacji założeń parkowo-pałacowych jest w literaturze przedmiotem 
badań w odniesieniu do konkretnych obiektów pałacowych, np. w Bartoszewicach, [3] 
Przeworsku, [4] jak i w ujęciu syntetycznym. [7] Dobór prawidłowych kierunków rozwoju 
i ochrony wartościowych elementów zarówno krajobrazu jak i dziedzictwa kulturowego 
jest kluczowy w długookresowej perspektywie, co powinno przekładać się na precy- 
zyjnie dobierane wagi poszczególnych priorytetów, interesów poszczególnych 
interesariuszy. [8] Dlatego w niniejszych badaniach przyjęto węższe rozumienie 
pojęcia rewitalizacji, niż wynika to z definicji ustawowej. Zgodnie z definicją ustawową, 
rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zde-
gradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania 
na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu 
rewitalizacji. [9] (rozdz. 1, art. 2, u. 1.) Autorzy odmiennie niż ustawodawca przyjęli, że 
przedmiotem rewitalizacji może być także pojedynczy zespół pałacowo-parkowy, który 
dalej może być elementem szerszego procesu opisanego w ustawowej definicji.

2. LOKALIZACJA I KONTEST PRZESTRZENNY ZESPOŁU
2.1. Gmina Rudnik

Zespół pałacowo-parkowy (zwany w dalszej części artykułu zespołem) znajduje się 
we wsi (sołectwie) Sławików, w gminie Rudnik, w województwie śląskim. Sama gmina 
Rudnik składa się z 14 sołectw. Funkcjonują w niej cztery sklepy i dwie restauracje.  
Jednocześnie gmina obfituje w zabytkowe pałace i ruiny takowych obiektów (m.in.  
w Czerwięcicach, Modzurowie, Brzeźnicy, Strzybniku). Łącznie, na jej terenie istnieje 
ponad dwa razy więcej pałaców (w zróżnicowanym stanie zachowania oraz ich ruin), 
niż obiektów handlowo-usługowych. Obrazuje to niekorzystną sytuację społeczno-
ekonomiczną, determinującą jakość życia, ale i duży potencjał. Ilość zabytkowych 
zespołów, łącznie z walorami krajobrazowo-przyrodniczymi, stanowi o dużych 
możliwościach rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych gminy, która obecnie ma ona 
charakter rolniczy. Gmina należy do stowarzyszenia gmin subregionu zachodniego woj. 
śląskiego. [10]
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2.2. Lokalizacja w miejscowości i lokalny kontekst przestrzenno-funkcjonalny

Zespół (ozn. na rys. 1 na czerwono) jest zlokalizowany centralnie, w miejscowości 
(sołectwie) Sławików i przylega do zwartej zabudowy jej centrum. Obszar parku  
o powierzchni 4,61 ha swym kształtem zbliżony jest do wieloboku (rys. 1). W szerszym 
ujęciu krajobrazowym, zespół jest zintegrowany z sylwetką miejscowości, tworząc 
zwartą kompozycję krajobrazową (fot. 1). Zespół zlokalizowany jest wzdłuż drogi,  
z osią kompozycyjną otwartą na wieżę pobliskiego kościoła parafialnego p.w. św. Jerzego  
(fot. 2).

Rys. 1. Analiza lokalizacji zespołu, opr. własne na podstawie Google Earth Pro

Fot. 1. Sylweta miejscowości Sławików wraz z zespołem, widok od strony południowej, fot: J. Maciejczyk, kwiecień 2022

Fot. 2. Oś kompozycyjna wzdłuż zespołu (po lewej), fot: J. Maciejczyk, kwiecień 2022
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2.3. Status zespołu jako zabytku, stan zachowania

Zespół pałacowo-parkowy (w szczególności park krajobrazowy przypałacowy - zgodnie 
z nazewnictwem w rejestrze zabytków), pochodzi z przełomu XVIII/XIX w. i jest wpisany 
do rejestru zabytków pod numerem rejestrowym A/746/2021 (pierwszy wpis z 1959 
r.). [11], [12] Zespół jest w stanie ruiny (fot. 3.). Oryginalna kompozycja krajobrazowa 
zabytkowego układu jest zatarta, w wyniku wielu dekad zaniedbań w zakresie prac 
pielęgnacyjnych (fot. 5.).[13] Problem ten wskazał Jan Duda, opisując piękno i walory 
przyrodnicze gminy Rudnik. [14] O samym Parku w Sławikowie napisał:	(…)	część	parku,	
mauzoleum	popada	w	ruinę,	 (…)	mało	widoczne	są	ruiny	oranżerii,	 (…)	od	ostatniej	wojny	
park	był	zaniedbany,	park	otaczają	ruiny	(…),	stanowił	on	niegdyś	piękny	architektoniczny	
obiekt	(…),	obecnie	jest	w	stanie	ruiny	i	grozi	zawaleniem”.

Fot. 3. Widok frontowy zespołu: oranżeria (po lewej), pałac (centralnie), fot: B. Buława, styczeń 2022

Fot. 4. Istniejące budynki: spichlerz (po lewej), ruiny oranżerii (centralnie, na drugim planie) oraz ruiny pałacu  
(po prawej), fot: J. Maciejczyk, kwiecień 2022



ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552        2022, nr 15

55

Słowa Jana Dudy oddają stan rzeczywisty sprzed kilku lat, aczkolwiek w ostatnich latach, 
staraniem samorządu i zaangażowanych organizacji trwają prace zabezpieczające  
i porządkowe, związane z planowaną rewitalizacją zespołu. Obecny stan zespołu nie  
jest zachętą do odwiedzenia tego miejsca, a w szerszym ujęciu można określić te 
rolnicze tereny jako malownicze, bogate w liczne zespoły parkowo-pałacowe, choć 
często będące już tylko ruinami. Pomimo ogólnego złego stanu zachowania, zespół 
cieszy się stosunkowo dużą i rosnącą odwiedzalnością (w porównaniu z innymi za-
bytkowymi zespołami w gminie). Tym bardziej zasadne jest poszukiwanie skutecznych 
koncepcji rewitalizacji, jednocześnie realizujących interesy różnych grup społecznych 
oraz ich przedstawienie zarówno mieszkańcom, jak i włodarzom gminy. Zwłaszcza, 
że przedmiotowy zespół pałacowo-parkowy, a także pozostałe, liczne zespoły  
w gminie, są ważnymi elementami lokalnej tożsamości i dziedzictwa kulturowego. [2] 
(s. 387-399) 

Na terenie zespołu, poza ruinami pałacu (fot. 4, po prawej), zachowało się jeszcze kilka 
budynków: budynek mieszkalny, ruiny mauzoleum, ruiny kuźni, spichlerz (fot. 4, po 
lewej) i ruiny oranżerii (fot. 4, centralnie, na drugim planie). Na podstawie inwentaryzacji 
drzew, wykonanej w 2022 r., na potrzeby opracowania koncepcji, stwierdzono, że 
w parku znajduje się ok. 900 drzew, w wieku do 200 lat, choć większość z nich to 
przypadkowo zlokalizowane 10-40 letnie samosiejki. Runo leśne występujące w parku, 
w wielu miejscach pokryte jest czosnkiem niedźwiedzim (Allium ursinum L.), występują 
także krzewy (fot. 5).

Fot. 5. Runo leśne w parku w Sławikowie, fot: B. Buława, kwiecień 2022
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3. METODY BADAWCZE

Badania prowadzono metodami badawczymi: studium przypadku [15], [16] (s. 415-
424), metodą badania przez projektowanie (research by design), łącznie z obserwacją 
uczestniczącą (participant observation). Wykorzystano następujące źródła informacji:

• literatura, dokumentacja archiwalna udostępniona przez gminę oraz program 
zagospodarowania zabytku, [13]

• aktualne (obowiązujące) akty planistyczne gminy,
• indywidualny plan konsultacji (IPK),
• inwentaryzacja dendrologiczna,
• przeprowadzone szkolenia dla samorządu, w ramach poszerzonych konsultacji,
• raporty ze zrealizowanych przed opracowaniem koncepcji technik konsultacyjnych,
• wstępna koncepcja krajobrazowa dla zespołu pałacowo-parkowego w Sławikowie, 
• przeprowadzone spotkania konsultacyjne dla mieszkańców i prezentacja roboczej 

wersji koncepcji (w ramach poszerzonych konsultacji),
• wizje terenowe i inwentaryzacja fotograficzna.

W badaniach przyjęto następujące kryteria:
• zdiagnozowane potrzeby i cele strategiczne,
• zdiagnozowane potrzeby i cele społeczności lokalnej,
• główne założenia ideowe,
• rozwiązania realizujące potrzeby i cele strategiczne,
• rozwiązania realizujące potrzeby i cele społeczności lokalnej.

Badania prowadzono w okresie styczeń-maj 2022 r., równolegle do opracowania 
koncepcji krajobrazowej, po zrealizowaniu części technik konsultacyjnych, a przed 
zakończeniem procesu konsultacyjnego. Potrzeba opracowania koncepcji w zakresie 
zaplanowania przyszłego zagospodarowania i przedmiotowego funkcjonowania 
zespołu, została uzgodniona na wcześniejszych etapach procesu konsultacyjnego, 
jako konsensus ustaleń między Gminą, organizacjami pozarządowymi (NGOs) oraz 
mieszkańcami Sławikowa.

4. WYNIKI BADAŃ

Przeprowadzona analiza potrzeb i celów oraz rozwiązań koncepcyjnych pozwoliła 
na określenie relacji pomiędzy założeniami IPK i wypracowanymi we wcześniejszych 
technikach konsultacyjnych wytycznymi (zdiagnozowane potrzeby i cele), a wyniko-
wymi rozwiązaniami koncepcyjnymi, jako ich bezpośredniej konsekwencji. Badania 
pozwoliły określić relację i proporcje pomiędzy realizowaniem potrzeb i celów całej 
gminy, jak i lokalnej społeczności. Zostały one zrealizowane w taki sposób, że cele 
strategiczne (całej gminy) pełnią wiodącą rolę, szczególnie w wymiarze marketingowym. 
Cele społeczności lokalnej zostały zrealizowane podrzędnie, jednakże, co ważne,  
zostały w pełni uwzględnione. Poniżej przedstawiono szczegółowo wyniki badań.

4.1. Zdiagnozowane potrzeby i cele strategiczne

Wskazano zdiagnozowane potrzeby i cele strategiczne, rozumiane jako potrzeby i cele 
społeczności całej gminy Rudnik, na podstawie wskazanych powyżej dokumentów i 
zrealizowanych wcześniej technik konsultacyjnych:

• nadanie wyraźnej wizji rozwoju dla zespołu pałacowo-parkowego, skutkującej 
możliwościami utrzymania zabytku w dobrym stanie,
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• wykreowanie wizytówki gminy,
• stworzenie miejsc do prowadzenia biznesu,
• rozszerzenie oferty turystycznej, 
• zorganizowanie przestrzeni do imprez masowych/okolicznościowych.

4.2. Zdiagnozowane potrzeby i cele społeczności lokalnej

Najistotniejsze potrzeby i cele lokalnej społeczności (reprezentowanej w pełnym 
przekroju wiekowym) zamieszkującej miejscowość Sławików, zdiagnozowano na 
podstawie wskazanych powyżej dokumentów i zrealizowanych wcześniej technik 
konsultacyjnych. Do tych potrzeb i celów należy zaliczyć stworzenie dla mieszkańców 
miejsc:

• codziennej rekreacji i wypoczynku,
• spotkań i integracji społecznych,
• lokalnych wydarzeń kulturowych (powiązanych z lokalnymi tradycjami),
• aktywizacji zawodowej i rozwoju przedsiębiorstw.

4.3. założenia ideowe koncepcji

W ramach badania przez projektowanie, została opracowana koncepcja architekto-
niczno-krajobrazowa „Centrum fotografii plenerowej w Sławikowie” na zlecenie gminy 
Rudnik. Po dokonaniu analizy istniejących w promieniu 60 km funkcjonujących zes-
połów parkowo-pałacowych (m.in. zespół pałacowo-parkowy w Mosznej, zespół 
pałacowo-parkowy w Pławniowicach, Pałac w Krowiarkach) stwierdzono, że obiekty te 
rozwijają się monofunkcyjnie. W zespołach tych nie stwierdzono wyraźnego przeplatania 
się różnych funkcji. Większość funkcji skupia się na realizacji potrzeb o charakterze 
ekonomicznym, pomijając potrzeby lokalnej społeczności. W zaprojektowanej koncepcji 
„Centrum plenerowej fotografii ślubnej w Sławikowie”, zwrócono jednocześnie uwagę 
na rozwój potrzeb lokalnej społeczności oraz na rozwój potrzeb całej gminy (Rys. 2).  

W celu umożliwienia realizacji powyżej zarysowanego postulatu, zaproponowano: 
• uczytelnienie zespołu wnętrz architektoniczno-krajobrazowych (polany),
• odtworzenie i utworzenie nowych ścieżek parkowych (kruszywo, kora),
• przygotowanie infrastruktury (oświetlenie, iluminacja, zasilanie w energię elektry-

czną),
• instalacja rampy/ podestu/ platformy przed ruinami pałacu, w celu udostępnienia 

podium ekspozycyjnego (fotografia na tle kaplicy pałacowej), ew. kolejnych 
podestów (scenerii).

Proponowane rozwiązania nie ingerują zasadniczo w oryginalną strukturę parku. 
Pozwolą natomiast na wyeksponowanie jego walorów i odtworzenie pierwotnych 
elementów kompozycji krajobrazowej, w tym osi, otwarć widokowych, polan i nadanie 
mu nowych funkcji. Pozwolą na niskobudżetowe rozpoczęcie procesu rewitalizacji  
i aktywizacji wartościowych elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu regionu. 
Przedstawiono, przedyskutowano i uzgodniono z uczestnikami procesu projektowego 
(samorząd, lokalna społeczność) możliwe scenariusze realizowania kolejnych etapów 
koncepcji i ostatecznie, zobrazowano je graficznie na osi czasu.



ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552      2022, nr 15

58

Rys. 2. Koncepcja krajobrazowa zespołu pałacowo-parkowego w Sławikowie, opr. własne

4.4. Rozwiązania realizujące potrzeby i cele strategiczne

Z perspektywy potrzeb strategicznych całej gminy przyjęto wizję rozwoju, polegającą  
na stworzeniu centrum plenerowej fotografii ślubnej, gdzie w otoczeniu przyrody,  
wśród zabytków można zorganizować plenerowe ceremonie ślubne i wesela, plene-
rowe sesje fotograficzne, tematyczne plenerowe sale przyjęć, czy inne imprezy 
okolicznościowe. Przesłankami dla takiej koncepcji były potencjał miejsca oraz 
ograniczone możliwości finansowe. Przyjęta koncepcja umożliwia stopniowe jej 
wdrażanie i nie wymaga stosunkowo dużych nakładów finansowych w początkowych 
etapach jej realizacji. Do włączenia w realizację ww. wizji zaplanowano modelowe 
aranżacje sześciu wnętrz plenerowych w parku, w których mogą odbywać się 
wskazane powyżej aktywności i wydarzenia. Jest to istotne w wymiarze komercyjnym, 
tj. ze względu na konieczność samofinansowania się inwestycji w kolejnych etapach. 
Proponowane wnętrza mogą mieć zmienne, czasowe aranżacje, dla których przyjęto 
następujące, opisane poniżej umowne style.

Pierwsze i drugie wnętrze, w stylu „klasycznym”, znajdują się blisko pałacu. Są to 
istniejące reprezentacyjne wnętrza, które ze względu na rolę i lokalizację bezpośrednio 
przy pałacu można określić, jako nadrzędne względem pozostałych. Do aranżacji tych 
wnętrz można użyć mebli ogrodowych oraz obiektów małej architektury, a następnie 
uzupełnić dodatkami o charakterze klasycznym. Trzecie wnętrze, jako bliższe natury, to 
wnętrze „w lesie”. Tutaj wszystkie elementy oraz dekoracje są ekologiczne, np. surowe 
drewno. Przewidziane zostało także wnętrze w stylu „boho”. Wnętrze to będzie „lekkie” 
w swym charakterze, z delikatnym oświetleniem pomiędzy drzewami i nad ścieżkami. 
Ostatnie dwa wnętrza zaprojektowano w stylu „polskiej wsi”. Inspirowane są one etosem 
pracy na roli, uzupełnione przedmiotami, kojarzonymi z tradycyjnym i historycznym 
rolnictwem. W kompozycji wnętrz dominuje drewno, sezonowo siano i inne atrybuty 
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powiązane z uprawą roli, a także maszyny rolnicze, jako elementy dekoracji (fot. 6, wiz. 
1). Powyższe wnętrza, dzięki pagórkowatemu ukształtowaniu terenu i zadrzewieniu, są 
odseparowane od siebie, tworząc odrębne strefy, dzięki czemu można w tym samym 
czasie zorganizować kilka wydarzeń.

 

Fot. 6. Fragment parku z otwarciem widokowym, fot: K. Kliś, kwiecień 2022. Wiz. 1. Aranżacja „polska wieś”,  
opr. własne

4.5. Rozwiązania realizujące potrzeby i cele społeczności lokalnej

Dla mieszkańców została przewidziana strefa aktywności lokalnej - integracji spo-
łecznej i relaksu (ozn. żółtym szrafem na rys. 2). Taka potrzeba została wyraźnie 
zdiagnozowana przez samych interesariuszy, podczas wcześniej zrealizowanych 
technik konsultacyjnych. Skupiono się na stworzeniu atrakcyjnej przestrzeni, dla zróż-
nicowanych wiekowo grup użytkowników. Zostały zaprojektowane miejsca spotkań, 
spacerów, miejsca na leżaki oraz hamaki. Strefa ta uwzględnia także możliwość 
organizowania koncertów i występów plenerowych, festynów, kina plenerowego, czy 
dożynek. Dla nieco młodszych odbiorców przewidziano edukacyjny / tematyczny plac 
zabaw. W parku zostały odtworzone istniejące leśne ścieżki, które wieczorami będą 
oświetlone. Mieszkańcom gminy Rudnik, tj. społeczności lokalnej, zaproponowano 
szeroki wachlarz czasowych aranżacji tematycznych, w ramach poszczególnych wnętrz 
parkowych. Wokół ruin mauzoleum, zaproponowano strefę kontemplacji oraz miejsce 
organizacji kameralnych koncertów plenerowych (fot. 7, wiz. 2). Jest to przestrzeń łącznie 
realizująca potrzeby z perspektywy gminnej, jak i lokalnej. Tym samym zapropono-
wano ją, jako przestrzeń integrującą różne grupy użytkowników.

 

Fot. 7. Fragment parku, ruiny mauzoleum, fot: K. Kliś, kwiecień 2022. Wiz. 2. Aranżacja „koncert plenerowy”, opr. Własne
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5. PODSUMOWANIE

W opracowanej (i jednocześnie badanej) koncepcji została przyjęta strategia jedno-
czesnego realizowania potrzeb lokalnych i potrzeb całej gminy, jako odpowiedź na 
pytanie, o kierunek uwzględniania interesów poszczególnych grup użytkowników  
/ interesariuszy w rozwiązaniach koncepcyjnych. Przyjęcie perspektywy strategicznej, 
ogólnogminnej, pozwoliło na obranie długofalowej wizji rozwoju, powiązanej  
z organizacją procesu rewitalizacji oraz pozyskaniem środków na jej finansowanie. 
Uwzględnienie potrzeb i postulatów lokalnej społeczności przyniosło akceptację 
podejmowanych działań, co jest istotne z perspektywy procesu rewitalizacji. Przełoże-
nie wypracowanego konsensusu, społecznie zaakceptowanej koncepcji na rozwiązania 
planistyczne, opracowywanego w gminie nowego studium uwarunkowań (…), daje 
możliwości faktycznego realizowania wspólnie wypracowanych celów. Co prawda 
szczegółowość rozwiązań koncepcji jest większa, niż zagregowane zapisy studium 
uwarunkowań (…), natomiast pozwolą one tak sformułować jego zapisy, by przełożyć 
rozwiązania projektowe z koncepcji na przyszły plan miejscowy. 

Lokalne poparcie społeczne katalizuje proces rewitalizacji, pozwala redukować ilość  
i skalę potencjalnych konfliktów, wpływając pozytywnie na powodzenie przedsię-
wzięcia. Stąd, warto opierać rozwiązania projektowe na wcześniej zdiagnozowanych 
potrzebach i oczekiwaniach interesariuszy, dokonując gradacji różnych, czasami 
rozbieżnych priorytetów i rozwiązań projektowych. Przynosi to wymierne korzyści 
zarówno dla całej gminy, jak i jej mieszkańców (szanse na nowe aktywności 
gospodarcze, możliwości rozwoju, zwiększenie rozpoznawalności). Zespół pałacowo-
parkowy w Sławikowie jest aktualnie zniszczonym obiektem, z dużym potencjałem, 
wymagającym niezbędnej rewitalizacji. Wykorzystując lokalne bogactwo i dziedzictwo 
kulturowe oraz walory krajobrazowe, zespół ma szansę stać się popularnym miejscem, 
chętnie odwiedzanym przez cały rok, przynoszącym korzyści społeczne i ekono-
miczne, z zachowaniem dziedzictwa kulturowego, prezentowanego przez zespół  
pałacowo-parkowy w Sławikowie.
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SOLUTIONS IN LANDSCAPE CONCEPTS TAKING INTO ACCOUNT 
THE IMPLEMENTATION OF THE STRATEGIC NEEDS OF THE URBAN 
OR RURAL COMMUNE (GMINA) AND OF THE NEEDS OF THE LOCAL 
COMMUNITY AS PART OF EXTENDED PUBLIC CONSULTATION ON 
SPATIAL PLANNING DOCUMENTS: THE CASE OF THE PALACE AND 
PARK COMPLEX IN SŁAWIKÓW

ABSTRACT

This article addresses the research problem of taking into account the strategic needs 
of the whole urban or rural commune (gmina) and the needs of the local community 
in landscape concepts developed as part of extended public consultation on spatial 
planning documents. A question was asked about the joint consideration of these 
different perspectives. The issue was examined using the example of the concept of 
Outdoor Wedding Photography Centre for the palace and park complex in Sławików, 
developed in 2022. The methods of case study, research by design, and participatory 
observation were used. The concept was based on earlier stages of extended public 
consultation and formulated expectations of stakeholders, resulting in the acceptance 
of the proposed solutions from the perspective of the commune authorities and the 
local community (everyday users). It has been found that the parallel incorporation of 
the strategic needs of the commune and the local community into landscape concepts 
provides an opportunity to initiate a continuous revitalization process and to develop 
appropriate provisions for the consulted draft spatial planning document.

KEYWORDS

landscape, palace and park complex, rural revitalization, strategic needs and goals, 
local needs and goals, development vision, extended public consultations
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mercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License available:  
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DOUBLE DIPLOMA AS A TOOL FOR IMPROVING THE 
QUALITY OF HIGHER EDUCATION

ABSTRACT

The article examines the issue of double diplomas in the context of improving the quality of education, 
using the example of Polish universities. It analyses the educational market of universities in Poland.

The implementation of international double degree programs affects the formation of the innovative 
educational environment of the university and contributes to the development of students’ set 
of key competencies and the formation of human capital. The article describes the advantages 
and disadvantages of participating in double degree programs for students, faculty, and higher 
education, in general. It further shows the influence of the double diploma program on the quality 
of training of highly qualified specialists. The development and implementation of double degree 
educational programs in practice correspond to the general strategic interests of the development 
of Polish universities in the modern educational space from the point of view of improving the 
quality of education and scientific research, increasing the competitiveness of universities and 
generally comply with the main principles and provisions of the Bologna process. An algorithm for 
the implementation of double diploma programs has been developed, which will contribute to the 
internationalization of higher education, and its integration into the world educational space.

KEYWORDS

higher education, double degrees, Bologna process, integration, innovation, competencies, 
quality of education. 

In the conditions of globalization, the rapid expansion of the information space, and 
the urgent need for the development of innovative technologies [19] in the modern 
world, the issues of ensuring equal access to education [2] and the training of highly 
qualified specialists are acute. A characteristic feature of modernity is the production 
of resources, and investment in intellectual human capital, which is the most effective 
way of allocating resources. The transition of the leading countries to a knowledge-
based economy is a necessary component of the information society, which depends 
on the modernization and improvement of the quality of education and science and is 
an important indicator of their authority in the world [17].

Education in higher educational institutions must meet all the demands of the economic 
and political stability of society, that are put forward as a strategic resource and use 
all the opportunities provided by the modern development of society, business, and 
technology, to train specialists capable of solving problems [10, 23]. The experience of 
studying abroad and the availability of diplomas from several foreign universities are 
an indicator of a specialist’s competitiveness when looking for a job and a guarantee 
of a successful career and quality education. The internationalization of education has 
become a necessity for its integration into the world market of educational services and 
a necessary condition for improving the quality of education [9, 11, 15].
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The development strategy changed during the accession of the countries to the Bologna 
Process [21], which led to the creation of a single space of European higher education 
and opened up many opportunities for students and teachers in Poland to participate 
in double-degree programs. Scientific potential, intellectual and educational resources 
of Poland, and connections with international universities have created an innovative 
educational program designed to increase not only the level of education but also 
international academic mobility.

Therefore, this is precisely what determined the purpose of the article - to consider 
the main features of double-diploma programs as a means of improving the quality of 
education in Poland in the context of integration into the world educational space.

The creation of a unique space in the European educational system has political, 
economic, scientific, and educational goals: to promote political, diplomatic, and 
economic dialogue with the peoples of Europe on the basis of mutual understanding 
and respect, to support innovation to make the EU economy more globally competitive, 
to create a generation of knowledge and ideas with a synergistic effect for international 
cooperation in science and education [16].

This is not the first year the European Union has been investing in programs to increase 
student mobility and attract talented young people. The international double degree 
program is one of the most promising international education programs in Europe, 
which allows the student to obtain a higher international education at a lower price and 
gain a competitive advantage in the workplace.

The concept of double degrees appeared in Europe in the 80s of the last century. The 
main purpose of this type of program is to transfer the diplomas obtained in European 
universities to the conditions of the European labour market. The creation of the 
Erasmus program was an additional effort for the development of double degree 
programs.

The recommendations of the Council of Europe define a joint diploma as a diploma under 
the educational program of two universities or a university and another institution, 
developed based on their educational programs, or one that can be developed, with 
the help of other institutions [6, 17].

Upon completion of the study program, several types of diplomas are awarded:  
a combined diploma with two or more recognized majors; a diploma of a foreign or 
domestic university; a foreign university diploma in addition to the national diploma;  
a national diploma with an indication of additional courses in the form of an additional 
certificate without legal force.

Today, obtaining joint diplomas in European countries is mainly determined by 
inter-university agreements, since national legislation does not determine the types 
of diplomas that can be awarded. Therefore, the practice of implementing joint 
educational programs, where students receive two or more national diplomas from 
partner universities, has become widespread.

A double diploma is two or more national diplomas officially awarded by two or 
more universities that jointly implement an integrated educational program that 
includes curricula and programs, teaching methods and assessment of student skills, 



ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552        2022, nr 15

65

recognizing the results of studies at partner universities, and availability of common 
program management structures.

Dual degree programs, namely their development and implementation, are time-
consuming and very costly. This requires a comprehensive review of educational 
programs and the content of academic disciplines taught at universities and partner 
universities abroad.

The procedure for the development of double degree programs consists of the 
selection of universities-partners and specialties; entering into a contract with a partner 
university to obtain a double diploma from a joint educational program; discussion 
of the management structure and quality control system of students’ acquired 
knowledge; development of programs and plans for disciplines; integration of curricula 
and programs; determining the quality of education; planning study opportunities at  
a partner university; obtaining licenses for a new program; determining the possibilities 
of engaging teachers of partner universities; development and implementation of 
the labor payment system; determination of tuition fees for students; development 
of marketing plans for the promotion of the program; recruitment of students; 
implementation of double degree programs and their quality control.

A large number of double degree programs has emerged as a result of bilateral 
cooperation between universities. The development of joint programs in European 
universities has grown rapidly in recent years thanks to the financial support and 
programs of the European Union with regional and national funds. However, problems 
arise during the implementation of the programs, as they do not meet the requirements 
of various European educational structures. These problems include:

• ack of funds;
• recognition of joint degrees;
• training improvement and management;
• management efficiency;
• synchronization of student exchange to different countries.

Expanding joint or dual programs is further complicated by the need for significant 
funding both during development and implementation. The cost of such programs 
depends on the following factors:

• the level of remuneration of program participants - teachers and teaching staff;
• work form of foreign teachers;
• duration of the studies;
• teaching methods and technologies;
• opportunities to use online technologies;
• use of laboratories, office equipment, etc.

It should be noted that the role of network participants and students is crucial to cover 
these financial costs. However, it is quite clear that in the first case, the low interest of 
universities in such programs is understandable, and in the second case, the possibility 
of an educational institution participating in such programs depends on the financial 
status of students. The solution to this problem can be seen in providing programs with 
funding from partner states, trust funds, and businesses [22].

The problem with the recognition of double diplomas is that there is no corresponding 
regulatory and legal framework in the countries that participate in the programs. 
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Therefore, it is necessary to agree on joint programs, training methods, program 
structure, and mutual recognition of training periods. Universities offer double and 
joint degree programs, by the Bologna Declaration, with three cycles: bachelor – master 
– doctorate [21].

The Dublin descriptors and the European Qualifications Framework formulated the 
main requirements for the qualifications of the three cycles. The bachelor’s program 
should, first of all, consider the theory and principles of industry research, form 
innovative competencies, and use a new approach to solving complex problems [1]. In 
the second stage, the problems of scientific and innovative research, the ability to solve 
research problems, the building of new knowledge, and the integration of knowledge 
from different fields should be investigated and critically considered. The third stage 
is where decisions are made regarding fundamental problems and the introduction of 
innovations in research, as well as the rethinking of existing knowledge and practice in 
the professional sphere; demonstrating innovative thinking, autonomy, and the ability 
to develop new ideas or processes.

When developing training programs, the main requirement is the definition of training 
goals, which are aimed not only at the management of the institution but also at future 
employment [14, 24]. If so, the program must meet the requirements of quality assurance 
systems curricula. Educational materials, developed in the process of dialogue with 
the professional and not only the academic community, help to effectively shape and 
develop the content of educational programs.

Such a unique opportunity to use the experience of foreign partner universities in the 
field of competence approach and other educational innovations for the development 
of new educational programs is given to Polish universities when participating in the 
double degree program [7].

Course programs are a set of modules offered by the universities participating in the 
joint program. At the same time, some modules are compulsory courses at partner 
universities and are linked by the European Credit Transfer System (ECTS) [8].

Although there are many different ways to implement co-educational curricula, the the 
prinicpal possibilities are:

• completely identical programs at partner universities – the parallel study of identical 
courses/modules, teaching methods, and testing procedures;

• comparable core curriculum modules/courses, but different specializations offered 
by individual partners;

• interconnected courses/modules of various specialties, a single curriculum.

Some courses are taught in the native language, while others are taught in the language 
of the partner university or English. Under all types of programs, students are required 
to study at the partner university for a certain period either in the language of the 
partner university or in English, but some courses may be taught in their native language 
[4, 5].

During the implementation of the program, each of the partners contributes their 
achievements, methods, learning technologies, and resources. In this way, it is possible 
to form separate groups of competencies that complement each other, which allows 
for the possibility of jointly developed programs aimed at training students at each 
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partner university. The synergy of each party’s unique experience allows students to 
gain academic and cultural experience in different countries.

Special attention is paid to quality by individual national procedures or requirements of 
international organizations. Program review by internal or external experts (professors 
or representatives of relevant accrediting agencies) is a mandatory procedure in the 
planning and implementation of a dual degree program.

The university’s commitment to creating and implementing dual degree programs is an 
innovation for students, faculty, and the university as a whole.

Intensive language training, new skills, and knowledge at the level of international 
educational standards are all benefits of the program. After receiving diplomas from 
Polish and foreign universities, recognized as participants of all educational institutions, 
the demand for graduates by international and foreign companies rises significantly. 
They start with a competitive advantage in the labour market [13].

Teachers also enjoy numerous advantages such as the improvement of professional 
qualifications due to the use of the experience of foreign colleagues, new technologies in 
education and information technologies, gaining access to new sources of information, 
use of innovations, and participation in joint scientific research.

For an educational institution, participation in such a program provides an opportunity 
to contribute to the innovative development of the university [12], since in the process of 
implementing the program, innovative methods and technologies of student education 
are used. This increases the rating of the university and provides the opportunity to 
receive additional income. Furthermore, it develops the educational environment and 
scientific potential and provides new opportunities for international cooperation in the 
educational and scientific spheres.

Cooperation with foreign universities within the framework of international educational 
programs allows students and teachers to develop new skills, stimulates the 
introduction of new educational technologies in the educational process, and ensures 
the academic mobility and success of students and teachers. For Polish education on 
the world market, this is an increase in reputation, while international accreditation 
of educational programs provides a guarantee of high-quality educational services. 
Creation and implementation of comprehensive international educational programs 
that meet the needs of potential employers, customers, and consumers of educational 
services, preparation of resource provision (purchase of laboratory equipment, 
software, professional development of specialists and teaching staff, scientists, 
administration staff) will create a new image of the university [25].

The goal of Polish universities in the implementation of „Dual Diploma” programs is to 
improve the quality of education (best practices of foreign partner universities), and to 
increase their competitiveness in the global educational space, advertise the investment 
attractiveness of the educational institution by increasing the competitiveness of 
graduates and the quality of their professional knowledge. They also strive to obtain 
the opportunity to improve the qualifications of teachers; attract additional sources of 
funding, and obtain new international connections and international academic mobility.
The Double Diploma Program is designed for those who planned to get a higher 
education degree in the USA or Western European countries but could not because 
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of the high cost of tuition fees [26]. At the present, you can save time and significant 
amounts of money by getting an American, British, or Swiss education through „Dual 
Diploma” programs at universities in countries such as Poland, Hungary, the Czech 
Republic, Slovakia, Germany, and Greece. Participants of Double Diploma programs 
study in English at universities in Warsaw (Prague, Bratislava, Budapest, Athens, or 
Berlin) under a joint program with a partner university from the USA, Great Britain, 
or Switzerland at the cost of tuition of a local university - 1,500-9,000 Euros per year. 
In comparison: the cost of studying at universities in the USA, Great Britain, and 
Switzerland is $20,000-$80,000 per year.

The International Double Diploma program not only allows its participant to receive 
two prestigious higher education diplomas from two different countries but can also 
significantly save the time and money needed to study and live abroad. Living expenses 
(accommodation, food, etc.) in Poland, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Greece, 
and Germany are only 350-800 Euro per month, while in the USA, Great Britain, or 
Switzerland - 1500-2500 dollars per month.

The number of Double Degree programs has increased significantly in recent years. 
Most programs were developed as a result of bilateral cooperation between universities. 
The most popular areas include business and management (47.3%), engineering, and 
production (39.2%).

Definition of the Double Diploma program is a program based on the compatibility 
and synchronization of the educational programs of the partner universities, which are 
characterized by the acceptance of joint obligations by the parties on such issues as 
defining the goals of the program, preparing the curriculum, organizing the educational 
process, and qualifications.

The joint development of programs and curricula is the key to improving quality 
in higher education, taking into account world experience, because the quality of 
education primarily depends on the competence and experience of the teacher and 
the modern technologies and teaching methods that are used. The educational process 
in universities should be aimed at the integration of science, education, and production 
(business). Particular attention should be paid to the need to comply with the principles 
of TQM and the quality standards of the ISO series in the educational process.

Most Polish universities have special programs for obtaining two diplomas. This is 
an international practice based on mutually beneficial cooperation between Polish 
universities and other countries. The double degree program in Poland is offered by 
many universities: The Vistula University in Warsaw (Poland) & Centria University in 
Kokkola (Finland); Management; Information Technology (Engineering studies; The 
Lazarski University in Warsaw (Poland) & Coventry University in Coventry (Great Britain); 
Business Economics; International Relations and European Studies; International 
Business Economics; International Relations – Diplomacy; International Relations  
– European Administration.

The Kozminski University offers many programs with a double degree: Bachelor 
in Management jointly with DHBW-Mannheim, a famous German business school, 
Bachelor in Management jointly with Kedge Business School (France), joint Master’s 
programs in Management with the universities of Bradford (Great Britain), School of 
Management Lancaster University (Great Britain), Grenoble School of Management 
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(France), Católica-Lisbon (Portugal), in the field of finance – with the University of Porto 
(Portugal), in the field of European business – from the world-renowned business 
school ESCP Europe, the oldest in Europe.

The University of Social Psychology offers dual degree programs in psychology in 
partnership with California State University Stanislaus.

Collegium Civitas offers its students the opportunity to obtain a compatible European 
degree in the Master’s program „Human Rights and Genocide” in cooperation with 
Kingston University (Great Britain), University of Siena (Italy), and European University 
Viadrina (Germany). The university also has a double master’s degree in European 
studies jointly with the University of West Virginia (USA) and the University of Tartu 
(Estonia).

By examining more closely, The University of Coventry and the Lazarski University in 
Warsaw, both of which develop and annually update educational programs in the fields 
of economics (Business Economics) and international relations (International Relations) 
for bachelor’s and master’s degrees, we can find official confirmation that the quality 
of the knowledge received is compliant with the standards of both universities. All 
coursework, exams, and even test papers and essays are double-checked: by teachers 
from Lazarski and Coventry. Furthermore, the selection of the teaching staff is carried 
out very carefully, and the university always attracts new specialists and invites new 
teachers. 

Constant adjustment of programs leads to the mobility of learning needs and to the 
improvement of students’ readiness for a real career, which emphasizes the acquisition 
of practical knowledge. Communication in a multinational team (Vietnam, Iran, 
Kazakhstan, Azerbaijan), especially in double programs, prepares students to work 
in international corporations, because they acquire knowledge about the structures 
and methods of management. Students learn to think creatively and analytically, and 
also study current political, religious, cultural, and economic issues. Thanks to such a 
large amount of knowledge and practical skills, Lazarski graduates have employment 
opportunities both in Poland and abroad.

Of course, such a high level of education does not go unnoticed internationally. One of the 
latest achievements of the university was its recognition by the European Commission 
as one of the 8% of best universities in the world. By right, this is a university where 
success is taught (one of Lazarski’s slogans is: Sukces można studiować. „Success can 
be studied!”).

The implementation of a nationwide educational and scientific program allows for the 
fulfillment of the main mission of Polish universities to create a space with a multicultural 
nature of learning.

To successfully achieve this goal, it is necessary to use the latest achievements in 
the field of science and educational technologies by integrating them into the world 
system of higher education. The integration of universities into the global scientific 
and educational space is carried out by participating in international educational and 
scientific programs, studying, analyzing, and using advanced educational technologies, 
and active participation in international meetings, conferences, symposia, etc. All these 
conditions are fulfilled thanks to the Double Diploma Program.
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International mobility is manifested by the fact that students spend 2 years in one 
country (Poland), and in the third year decide to go to another country (for example, 
to Switzerland, Canada, Germany, Great Britain, or the USA). This is an opportunity 
to immerse oneself in another culture, obtain future business connections around 
the world, as well as increase knowledge of foreign languages and gain international 
experience. 

The double degree program implies student work on two university programs 
simultaneously. This can be done either in the same educational institution or in different 
universities, most often in different countries. The advantages of such an education 
are that during the period of study, the student masters two programs, and receives 
two diplomas from two different universities. During the entire studies, all coursework, 
examination papers, and even tests and essays are double-checked: by teachers of both 
universities, which proves that the level of acquired knowledge fully meets the standards 
of both universities. The main advantages of the double degree program are the saving of 
time and material resources since during 4 years of study in Poland it is possible to obtain 
two bachelor’s degrees in the chosen specialty at the same time. During their studies, 
students establish business contacts for the future, because they are in an international 
environment and can communicate with people from 150 different countries, which will 
significantly improve their language and communication skills.

The opportunity to receive a quality education at the best universities in the world 
allows graduates to become more competitive in the labor market and greatly increases 
their chances of future employment. In addition, when studying in Schengen countries, 
students can travel throughout Europe, and when studying in the US or Canada, they 
can travel and explore all of America. Gaining international experience makes students 
competitive in the professional community [26].

Every year, the number of foreign students in Polish universities is growing. This is due 
not only to the affordable cost and simplified enrollment system for foreigners but 
also to the high level of education and recognition of the Polish diploma in European 
countries. Affordable education in Poland provides more opportunities to find  
a prestigious job abroad and make a successful career.
Prospects for further research in this direction are the availability of new contracts. 
Currently, the universities of Poland and Ukraine (Kharkiv) are discussing the 
possibility of introducing double diplomas, which was the result of a meeting between 
representatives of leading universities in Lublin and the Ukrainian Engineering and 
Pedagogical Academy (Kharkiv) and Kharkiv National University named after V. N. 
Karazina. The „Study in Lublin” project coordinators note that „in Lublin universities, 
foreign students have an individual schedule. For example, they study for a year in 
Lublin, defend their diploma work, then return to their university in Ukraine, defend 
their work here, and receive two diplomas” [18].

Thus, knowledge of foreign languages and an international diploma open excellent 
prospects for a career. For Polish universities, such agreements with European 
educational institutions are beneficial because the status and prestige of the university 
are increased. By accepting foreign students and sending their students to foreign 
schools, the institute strives to meet the standards of educational programs of the 
international system. In addition, it is a good opportunity to exchange experience 
and gain useful information regarding teaching methods, the introduction of new 
technologies in the teaching process, and general development.
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PODWÓJNY DYPLOM JAKO NARZĘDZIE PODNOSZENIA 
JAKOŚCI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

STRESZCZENIE

Artykuł analizuje problematykę podwójnych dyplomów w kontekście podnoszenia 
jakości kształcenia, na przykładzie polskich uczelni. Dokonano analizy rynku edu-
kacyjnego szkół wyższych w Polsce.

Realizacja międzynarodowych programów podwójnego dyplomu wpływa na 
kształtowanie innowacyjnego środowiska edukacyjnego uczelni oraz przyczynia się do 
rozwoju zestawu kompetencji kluczowych studentów i kształtowania kapitału ludzkiego. 
Opisano zalety i wady uczestnictwa w programach podwójnego dyplomu dla studentów, 
wykładowców i ogólnie szkolnictwa wyższego. Ujawniono wpływ programu podwójnego 
dyplomowania na jakość kształcenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Rozwój 
i realizacja programów kształcenia dwustopniowego, w praktyce odpowiada ogólnym 
interesom strategicznym rozwoju polskich uczelni we współczesnej przestrzeni 
edukacyjnej. Z punktu widzenia podnoszenia jakości kształcenia i badań naukowych, 
a także podnoszenia konkurencyjności uczelni, należy przestrzegać głównych zasad  
i postanowień Procesu Bolońskiego. Opracowany został algorytm realizacji programów 
podwójnego dyplomowania, który przyczyni się do umiędzynarodowienia szkolnictwa 
wyższego i jego integracji ze światową przestrzenią edukacyjną.

SŁOWA KLUCZOWE

szkolnictwo wyższe, podwójne dyplomy, proces boloński, integracja, innowacyjność, 
kompetencje, jakość kształcenia.
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РОЗВИТОК ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ 
ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ

АНОТАЦІЯ

У статті наведено результати теоретичного дослідження, метою якого було проаналізувати 
основні засади розвитку вольових якостей учнівської молоді як цілісної системної 
індивідуально-психологічної характеристики, в процесі занять фізичною культурою та 
спортом. Наукова новизна полягає в теоретичному обґрутнтуванні вольових якостей учнів 
в процесі занять фізичною культурою та спортом, саме в процесі заняття з фізичної культури 
чітко визначаються цілі та зміст діяльності, засоби та методи, які впливають на розвиток 
цілеспрямованості, наполегливості, витримки, рішучості, сміливості, тобто формують звичку 
до прояву вольових зусиль молоді.

Охарактеризовано поняття «воля» з точки зору філософів, психологів та педагогів. Сучасне 
визначення волі узгоджується з тим, що це свідома саморегуляція людиною своєї діяльності, 
що забезпечує подолання перешкод і труднощів на шляху до своєї мети. Зазначено, 
що в процесі фізичного виховання необхідною умовою для формування волі дитини  
є опанування технічними прийомами, підвищення рівня фізичної підготовленості. При 
цьому слід враховувати психолого-педагогічні способи стимулювання: похвалу, нагороди 
та інші прийоми, що збільшують інтерес учнів до занять і сприяють значному підвищенню 
впевненості у власних силах.

Проаналізовано вольві зусилля в процесі занять фізкультурно-спортивною діяльністю та 
виділено п’ять їх видів: вольові зусилля при м’язових напруженнях; вольові зусилля при 
напруженні уваги; вольові зусилля при виконанні дій з подоланням втоми; вольові зусилля 
спрямовані на дотримання режиму; вольові зусилля спрямовані на переборення почуття 
страху. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА

воля, фізична культура, наполегливість, рішучість, самовладання. 

ВСТУП

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженнями виховання вольових якостей займалися багато науковців, зокрема 
А. О. Артюшенко, А. І. Висоцкий, Г. М. Гагаєва, Г. П. Грибан, В. А. Колмогоркин, В. М. 
Платонов, А. Ц. Пуні, А. О. Романов, Б. Н. Смирнов, Р. З. Шайхтдінов, Є. П. Щербаков 
та ін. Ці дослідження є значним внеском в теорію формування вольових якостей 
дітей різного шкільного віку.

З психологічної точки зору, питаннями розробки методики виховання вольових 
якостей у дітей і підлітків займались: Л. І. Божович, А. В. Веденов, Г. П. Грибан, К. 
М. Корнілов, П. Коханець, В. А. Крутецький, Л. М. Мірошник, М. Паскалева, А. В. 
Петровський, В. І. Селіванов, З. С. Сирищева та ін. Вони неодноразово відмічали, що 
виховання вольових якостей здійснюється безпосередньо у процесі навчальної 
діяльності, так як навчання є напруженою працею, яка вимагає подолання певних 
перешкод. 

s. 75-82

DOI: 10.54264/0047



ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552      2022, nr 15

76

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналіз основних засад розвитку вольових якостей учнівської молоді як цілісної 
системної індивідуально-психологічної характеристики, в процесі занять 
фізичною культурою та спортом.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Формування та розвиток вольових якостей особистості відбувається в процесі 
заняття фізичною культурою та спортом. Адже саме заняття з фізичної культури 
чітко визначають цілі та зміст діяльності, засоби та методи, які впливають на 
розвиток цілеспрямованості, наполегливості, витримки, рішучості, сміливості, 
тобто формують звичку до прояву вольових зусиль молоді. Разом з тим  
в зовнішньому виразі вольові зусилля не можуть проявлятися поза м’язових 
рухів, що обумовлено єдністю фізичного та вольового виховання. В процесі 
навчання рухам, виховання фізичних здібностей обов’язково приводяться в дію 
та виявляються вольові якості особистості [3]. 

В основі розуміння специфіки розвитку вольових якостей лежить поняття «воля», 
проаналізоване у працях філософів, психологів, педагогів. 

В «Українському педагогічному енциклопедичному словнику» поняття «воля» 
визначене як «свідома саморегуляція людиною своєї поведінки й діяльності, 
регулююча функція мозку, що полягає у здатності активно домагатися свідомо 
висунутої мети, переборюючи зовнішні і внутрішні перешкоди» [2]. 

У словнику-довіднику «Соціальна педагогіка» за редакцією Т. Алєксєєнко поняття 
воля розглядається як «здатність людини до керування своїми вчинками  
і поведінкою, що проявляється у самодетермінації, саморегуляції нею своєї 
діяльності і різних психічних процесів; психічний процес, що полягає у здатності 
активно домагатися свідомо поставленої мети, долаючи зовнішні та внутрішні 
перешкоди» [10]. 

Н. Пов’якель розглядає поняття «воля» як «форму психологічного відображення, що 
виявляється в здатності людини здійснити свої бажання, реалізувати поставлену 
мету, відібрати дії для подолання зовнішніх чи внутрішніх перешкод. На думку 
вченої, розвиток волі пов’язаний насамперед з формуванням в особистості 
мотиваційної сфери, сталого світогляду та переконань, а також здатності до 
вольових дій, самоконтролю та довільної регуляції поведінки в різних життєвих 
ситуаціях [7].

Саме тому сучасне визначення волі узгоджується з тим, що це свідома 
саморегуляція людиною своєї діяльності, що забезпечує подолання перешкод  
і труднощів на шляху до своєї мети. 

До вольових якостей особистості належать: наполегливість, рішучість, витримка, 
самовладання та сміливість. Зазначені якості допомагають індивіду доводити до 
кінця кожну розпочату справу, долаючи певні перешкоди, які зустрічаються на 
шляху [6].

Наполегливість – це систематичний прояв сили волі при прагненні людини досягти 
віддалену за часом ціль, незважаючи на виникаючі перешкоди й труднощі. 
Наполегливість особливо яскраво виявляється тоді, коли людина знаходиться  
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в проблемній ситуації, коли є труднощі, перепони на шляху до досягнення мети 
[6].

Рішучість – це індивідуальна властивість волі, пов’язана зі здатністю і вмінням 
своєчасно і самостійно приймати відповідальні рішення і неухильно реалізовувати 
їх у діяльності [6]. У цій якості особливо яскраво виявляється воля як здатність 
до вільного вибору: прийняти рішення і означає зробити вибір у неоднозначній 
ситуації. Рішучість виражається в швидкості та впевненості, з якою приймається 
рішення, на противагу тим коливанням на зразок хитання маятника в одну  
і в іншу сторону, які виявляє нерішуча людина.

Важливою вольовою якістю особистості є самовладання. Воно передбачає 
збереження ясності думки в будь-яких обстановках, виявляється у здатності 
людини володіти емоціями в складній ситуації, керувати власною поведінкою 
та діяльністю в стані стресу. Це можливість індивіда зберігати холоднокровність 
навіть у важких обставинах [8].

Витримка – це здатність до тривалої протидії несприятливим чинникам. Воля 
в даному випадку виявляє свою ініціюючу функцію, спонукаючи особистість 
зберігати актуальний стан всупереч ситуації, що склалася [6]. Загалом, витримка 
і самовладання – прояви волі, які характеризуються збереженням ясності розуму, 
можливістю керувати думками, почуттями і діями в умовах емоційного збудження 
або пригнічення, інтенсивного напруження, втоми, виникнення несподіваних 
перешкод і впливу інших негативних факторів. 

Сміливість – це готовність до небезпеки, до подолання негараздів тощо. На 
думку A. B. Родіонова, сміливість визначається готовністю індивіда виконувати 
небезпечні дії [8]. Фізкультурно-спортивна діяльність сповнена ситуацій, де 
сміливість може не тільки проявлятися, але і мати вирішальне значення для 
досягнення успіху. 

До основних завдань, які забезпечують процес виховання вольових якостей  
у фізкультурно-спортивної діяльності належать:
- формування мотиваційних, інтелектуальних та моральних основ вольових 
проявів;
- різнобічно розвивати вольові якості, необхідні в повсякденній діяльності, 
формувати на цій основі риси характеру, що позитивно розкривають здібності 
особистості [11].

Широке розуміння волі як психічного процесу дає можливість розглядати 
виховання вольових якостей учніві як важливу невід’ємну частину їх фізичного 
розвитку і всього навчально-виховного процесу з фізичного виховання.

На думку ряду фахівців у навчально-виховному процесі слід планувати 
систематичне і своєчасне підвищення фізичної активності учнів шляхом підбору 
вправ відповідно до рівня підготовленості учнів і узгоджувати їх з розвитком 
конкретних фізичних здібностей [1]. Кожну фізичну вправу необхідно виконувати 
з метою одночасного впливу на процес формування, як вольових, так і фізичних 
можливостей учнів. Тому в процесі фізичного виховання необхідною умовою для 
формування волі дитини є опанування технічними прийомами, підвищення рівня 
фізичної підготовленості. При цьому слід враховувати психолого-педагогічні 
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способи стимулювання: похвалу, нагороди та інші прийоми, що збільшують 
інтерес учнів до занять і сприяють значному підвищенню впевненості у власних 
силах.

Для вивчення шляхів виховання вольових якостей особистості у навчальному 
процесі з фізичного виховання виникає необхідність розгляду вольових зусиль, 
які спрямовані на подолання труднощів, які потрібно долати при підготовці,  
в процесі і після закінчення занять. У процесі занять фізкультурно-спортивною 
діяльністю вольові зусилля можуть бути найрізноманітнішими по-своєму 
характеру та ступеню, але деякі з них мають багато спільного. Саме тому П. А. 

Рудик пропонує звести вольові зусилля до п’яти видів: 
1) при м’язових напруженнях;
2) при напруженні уваги;
3) при виконанні дій з подоланням втоми;
4) спрямовані на дотримання режиму;
5) спрямовані на переборення почуття страху, невпевненості [9].

М’язові напруження, які проявляються у процесі виконання фізичних вправ, 
зазвичай, перевищують рівень тих, що є в побуті. Це особливо виражено в ігровій 
та змагальній діяльності. Виконання фізичних вправ майже завжди пов’язане 
із певним зусиллями. До цього спонукає необхідність здійснювати в процесі 
фізичних вправ більші чи менші, але завжди ті, що перевищують звичайні м’язові 
напруги, здійснювати їх в різноманітних умовах і саме тоді, коли це потрібно.

Специфічними є вольові зусилля при напруженні уваги, необхідність яких 
зумовлюється природою уваги. Відомо, що при заняттях фізичною культурою та 
спортом доводиться концентрувати зусилля на головному і повністю залишати 
поза увагою побічні явища. Ось чому будь-яке навчальне та тренувальне заняття, 
що вимагає зосередження уваги, є в той же час і вправою по вихованню здібності 
особистості до вольових зусиль.

У спортивній практиці дуже важливу роль відіграють зусилля, пов’язані 
з подоланням втоми і почуття втоми. Це зумовлено специфікою спорту. 
Загальновідомо, що ефективне виконання будь-яких рухових дій потребує затрат 
енергії, що викликає втому. В цьому випадку вольові зусилля спрямовуються на 
подолання м’язової інертності, загальмованості, іноді незважаючи на своєрідне 
відчуття болю в м’язах [8].

Значне місце у спортивній діяльності відводиться вольовим зусиллям, які пов’язані 
з подоланням небезпеки і ризику. Їх особливість – сильна емоційна насиченість, 
оскільки вони направляються на боротьбу з негативними емоційними станами: 
страхом, боязкістю, розгубленістю, збентеженням тощо [9].

В. В. Кузін, А. Т. Паршиков, М. Я. Віленський вказують, що ефективність виховання 
вольових якостей в кінцевому рахунку залежить від того, наскільки цей процес 
переростає свідому активність людини, спрямовану на вироблення своїх 
вольових якостей [12].
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Для цього в сучасній системі фізичного виховання і спорту рекомендується 
використовувати ряд спеціальних прийомів:
- введення завдань по перевищенню звичних параметрів зусиль (подолання 
стомлення);
- введення змагальних завдань з установкою на обов’язкове досягнення заданого 
результату;
- стимулювання вольових проявів шляхом ускладнень зовнішніх умов діяльності 
[12].

Особливе місце в організованому педагогічному процесі з формування 
різнобічно розвиненої особистості приділяється засобам фізичної культури, 
здатним повноцінно впливати на позитивну динаміку рівня їх формування. 
Фізичні вправи мають комплексний вплив на формування вольових якостей 
учнів. Аналіз робіт, присвячених дослідженням проблем формування вольових 
якостей за допомогою занять фізичною культурою (Е.А.Байер, В.Н. Казанцев, В.В. 
Находкин, Т.И. Чедова, Т.И. Шульга) свідчить, що кожна фізична вправа впливає 
на ряд вольових якостей. Ступінь цього впливу може бути різною, але завжди 
комплексною. Більш того, немає таких фізичних вправ, які формували б конкретні 
вольові якості у всіх учнів. Одні й ті ж фізичні вправи, як доведено сучасними 
дослідженнями [4], у різних людей формують вольові якості в різному ступені.

Засобом формування вольових рис характеру учнів М. Шилова та Ю. Шевчук 
визначають спортивну діяльність за умови виховання морально-вольових 
якостей та саморегуляції, фізичного розвитку та фізичних досягнень [13].  
В. Ігонтов, М. Новіков [5] наголошують, що систематичні заняття фізичними 
вправами сприяють розкриттю потенційних можливостей людини, формуванню 
таких якостей, як упевненості в собі, рішучості, сміливості, бажання й реальної 
можливості переборювати труднощі, а також розвитку фізичних якостей.

Загальна логіка розвитку всіх вольових якостей може бути виражена таким 
чином: від уміння керувати собою, концентрувати зусилля, витримувати великі 
навантаження до здатності керувати діяльністю, домагатися в ній високих 
результатів. Відповідно до цієї логіки змінюють один-одного і вдосконалюються 
прийоми розвитку вольових якостей.

Досить поширеним серед сучасної молоді способом розвитку у себе вольових 
якостей, є заняття різними видами спорту, які пов’язані з великим фізичним 
навантаженням та ризиком, такі, де потрібні неабияка сила та мужність. 
Захоплюючись багатьма спортивними заняттями спочатку заради розвитку 
вольових якостей особистості, деякі учні згодом продовжують займатися для 
досягнення високих результатів. Завдяки цьому відбувається подальший 
розвиток мотивації досягнення успіхів. Мотивом такої поведінки є прагнення 
привернути до себе увагу. Виникає нова фаза у розвитку волі дитини. На цьому 
етапі особистість починає самостійно вибирати захоплення, розширює свій 
кругозір, займається самовихованням, досягає успіху чи уникає поразок, таким 
чином дає розвиток вольовим якостям [8]. Фізична культура і спорт зміцнюють 
організм, привчають людину до управління своїм тілом, рухами і поведінкою. 
Вольові якості особистості, які спочатку сформувалися і закріпилися під час цих 
занять, згодом переходять на інші види діяльності, зокрема і на професійну сферу.
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ВИСНОВКИ

Виховання вольових якостей не є вихованням окремо самостійних якостей. 
Це процес безперервних життєвих, трудових, побутових дій, діяльності під час 
занять фізичною культурою та спортом, взаємодією з навколишнім середовищем 
і світом в цілому. Бути завжди готовим до вирішення та розв’язання будь-якої 
ситуації, в складних умовах, є проявом вольових якостей та необхідною навичкою 
для кожної людини. 
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KSZTAŁCENIE SIŁY WOLI W PROCESIE ZAANGAŻOWANIA 
W KULTURĘ FIZYCZNĄ I SPORT

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono wyniki teoretycznego badania, którego celem była 
analiza głównych zasad rozwoju siły woli uczniów, jako całościowych, systemowych 
cech indywidualno-psychologicznych, w procesie wychowania fizycznego i sportu. 
Nowatorstwo naukowe polega na badaniu teoretycznego ugruntowania siły woli 
uczniów w procesie wychowania fizycznego i sportu. To  właśnie w procesie wychowania 
fizycznego, cele i treści działań, środki i metody, wpływają na realizację celów kształcenia 
wytrwałości, wytrzymałości. Determinacja, odwaga są jasno określone, tj. tworzą 
nawyk okazywania młodym ludziom silnej woli.

Pojęcie „woli” jest scharakteryzowane z punktu widzenia filozofów, psychologów  
i nauczycieli. Współczesna definicja woli jest zgodna z faktem, że jest to świadoma 
samoregulacja przez osobę swoich działań, zapewniająca pokonywanie przeszkód  
i trudności na drodze do celu. Zwraca się uwagę, że w procesie wychowania fizycznego 
warunkiem koniecznym kształtowania się woli dziecka jest opanowanie różnych 
technik, służących  podnoszeniu poziomu sprawności fizycznej. Jednocześnie należy 
wziąć pod uwagę psychologiczne i pedagogiczne metody stymulacji: pochwały, nagrody 
i inne metody, które zwiększają zainteresowanie uczniów zajęciami, przyczyniając się 
do znacznego wzrostu pewności siebie.

Przeanalizowano wysiłki wolicjonalne w procesie kultury fizycznej i aktywności 
sportowej, wyróżniając pięć ich typów: wysiłek wolicjonalny podczas napięcia 
mięśniowego; wolicjonalne wysiłki podczas zwracania uwagi; wolicjonalne wysiłki 
podczas wykonywania działań, mających na celu przezwyciężenie zmęczenia; 
dobrowolne wysiłki, ktore mają na celu utrzymanie reżimu; wysiłki wolicjonalne służące 
przezwyciężeniu uczucia strachu.

SŁOWA KLUCZOWE

wola, kultura fizyczna, wytrwałość, determinacja, samokontrola.



ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552      2022, nr 15

82

DEVELOPMENT OF VOLUNTARY QUALITIES OF STUDENT 
YOUTH IN THE PROCESS OF PHYSICAL CULTURE AND 
SPORTS

ABSTRACT

The article presents the results of a theoretical study, the purpose of which was to 
analyze the basic principles of development of volitional qualities of student youth as 
a holistic systemic individual psychological characteristics in the process of physical 
culture and sports. Scientific novelty lies in the theoretical substantiation of volitional 
qualities of students in the process of physical culture and sports, it is in the process 
of physical education clearly defines the goals and content of activities, tools and 
methods that affect the development of determination, perseverance, endurance, 
determination, courage, ie. form a habit of showing the willful efforts of young people.

The concept of „will” from the point of view of philosophers, psychologists and teachers 
is described. The modern definition of will is consistent with the fact that it is a conscious 
self-regulation of human activities, which provides overcoming obstacles and difficulties 
on the way to his goal. It is noted that in the process of physical education a necessary 
condition for the formation of the child’s will is to master the techniques, increase the 
level of physical fitness. At the same time, psychological and pedagogical methods of 
stimulation should be taken into account: praise, awards and other techniques that 
increase students’ interest in classes and contribute to a significant increase in self-
confidence.

The volitional efforts in the process of physical culture and sports activities are analyzed 
and five of their types are distinguished: volitional efforts at muscular tensions; 
volitional efforts under stress; volitional efforts when performing actions to overcome 
fatigue; strong-willed efforts aimed at adhering to the regime; volitional efforts are 
aimed at overcoming feelings of fear. 

KEYWORDS

will, physical culture, persistence, determination, self-control.
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IMPROVING THE WOULD-BE TEACHERS OF PHILOLOGY 
TRAINING IN THE EDUCATIONAL AND COMMUNICATIVE 
ENVIRONMENT OF INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

ABSTRACT

The article highlights the need to improve the teachers of philology professional training, taking into 
account various philosophical, pedagogical, psychological concepts and theories. Methodological 
guidelines in the the problem study, which form the basis for the further theoretical study of the 
specific features of the teachers of philology professional training in the formation of communicative 
and educational environment are determined. Emphasis is placed on the philosophy of modern 
communication as a new trend of modern philological education. Organizational and pedagogical 
measures for improving the teachers of philology professional training in a communicative and 
educational environment are substantiated. The social and pedagogical portrait of a modern teacher-
philologist is described as a culturally tolerant person who is aware of national roots, respects the 
values of other cultures, has a high level of scientific culture and aesthetic taste. Emphasis is placed 
on the need to improve the content, forms, teaching methods providing a systematic vision of the 
harmonious development of a cultural personality of a teachers of philology. 

KEYWORDS

communicative and pedagogical competence, a teacher of philology, pedagogical discourse, 
lingual didactics, educational and communicative environment. 

INTRODUCTION 

Problem Statement. Its connection with major scientific and practical tasks. Dynamic 
development of current society, intercultural association and many communication 
means, as well as New Ukrainian School, provoke the problem of the teachers of 
philology substantial training. Current society and school wait for a teacher of philology 
to be of highly developed culture and social responsibility, to obtain research culture, 
creative thinking, public speaking and communicative art. Integral comprehension of 
specific features for a teacher of philology professional skills, his social and pedagogical 
mission in society cause the need to modernize the philological education system 
in general and improve teachers of philology professional training particularly. The 
teacher of the Ukrainian language and literature of new generation appears as an 
intelligent and language educated personality. He is aware of national and cultural 
language skills, preserves and proceeds Ukrainian cultural and historical traditions; is 
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a true patriot, professional teacher and educator (educate a nationally comprehensive 
individual, an active resident of Ukraine), creative unique and spiritual guide. Proceeding 
from the above, the necessity to improve teachers of philology professional training 
including various concepts, approaches and principals are being actualized, as well as 
by providing perfect balance of the purpose, structure, stages, forms and methods of 
studying organization in educational and communicative environment of an institution 
of higher education.

Review of the current literature that describes the problem and the author relies on; 
display previously unexplored part of the whole issue. In the sphere of theory and 
methodology it is obvious to highlight the philosophical works of H. Ball, I. Ziaziun, 
V. Kremen, S. Sarnavska, L. Sytnychenko, K. Yaspers and others. Among practical 
and methodological aspects of teachers of philology professional training there are 
the works of L. Bazyl, N. Bibik, O. Dubliichuk, O. Pometun, T. Pushkar, O. Semenoh, 
T. Symonenko, V. Shabes and others. The studies on the problem of communication 
and communicative competence formation by F. Batsevych, M. Vasylyk, H. Onufrienko 
and others are of scientific and practical value. The psychologists H. Andrieeva, V. Kan-
Kalyk, R. Krychevskyi, O. Leontiev and L. Petrovska explore psychological specify of the 
speech and language, different aspects of an individual’s interpersonal correlation, of 
small groups, intragroup relations, conflicts etc. 

Significance of the study. On the one hand, scientific and pedagogical literature review 
proves the importance of the would-be teachers of philology training, but on the 
other hand, explains that few reserves for its effective providing at the institutions 
of higher education have been used. Especially, it is stated that complex research on 
the would-be teachers of philology training in the educational and communicative 
environment of institutions of higher education is absent, as well as forming of their 
readiness for professional and communicative work. The following conflicts that were 
found while providing scientific research and causing the problem solving: between 
the New Ukrainian School real need of creative teachers of the Ukrainian language 
and literature, who are able for quick adaptation in current conditions of dynamic 
professional activity, and the real readiness of the graduates for pedagogical and 
communicative presenting; between the need of pedagogical science and practice of 
scientifically proved system of would-be teachers of philology training and the lack of 
its theory and methodology study; between the need for the content modernization 
of would-be teachers of the Ukrainian language and literature training based on the 
knowledge interdisciplinary integration and established approaches for its structuring 
and selecting; between the need to establish optimal pedagogical conditions and 
traditional approaches for theoretical and practical study organizing of would-be 
teachers of philology; between substantial positive foreign experience results on 
would-be teachers of philology training and appropriate level of its use in the native 
institutions of higher education; between the need to use innovative forms, means, 
methods, modern IT teaching technologies and the real state of their realization in the 
educational and communicative process of an institution of higher education; between 
the available educational and resource potential in the educational and communicative 
process at an institution of higher education and the appropriate level of its use in the 
traditional system would-be teachers of the Ukrainian language and literature training.

Thus, the significance of the problem solving on social, professional and educational, 
scientific and theoretical, practical and pedagogical levels reasons the subject of the 
study.
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Forming the study purpose. The purpose of the article is to explain the ways for 
improving would-be teachers of philology training in the educational and communicative 
environment of institutions of higher education.

Objectives statement. The study develops and explains theoretical and methodological 
principals for would-be teachers of philology training in the educational and 
communicative environment of institutions of higher education.

METHOD

To realize the stated objectives, the purpose effecting and hypothesis proving the 
following research methods are used: theoretical – analysis, synthesis, classification of 
the scientific literature on pedagogy, psychology, philology and comparative pedagogy 
in order to justify theoretical principals of would-be teachers of philology training in 
the educational and communicative environment of institutions of higher education; 
comparison and summarizing – for explaining native and foreign experience of would-be 
teachers of philology training; empirical – observational (self-observation, observation, 
reflexing), diagnostic (polling, testing, discussion, survey, experts estimation, self-
analysis) – in order to state reasons, values, needs, knowledge level, describing and 
removing defects of would-be teachers of philology training at institutions of higher 
education.

DATA, ANALYSIS, AND RESULTS 

The main material and the complete explanation of the stated results. Informatization 
as a global social and economic tendency is substantially changing the communication 
mechanisms and promoting the information availability. The main task lays not 
only in critical comprehension and processing of the information, but in the ability 
to share one’s thoughts and ideas. Here informatization means implying and use of 
IT technologies. The process may also touch social, spiritual and cultural life. Today 
the term ‘communication’ is used not only as a verbal contacts including subject-
subject correlation. It also describes the general connection of any objects of material 
and spiritual worlds. But information society provokes the skills for the information 
processing that is taking more available. It also promotes influencing and convincing 
with the use of different communication means.

The realization of the state policy in the sphere of secondary general education 
restructuring ‘New Ukrainian School’ before 2029 states the implementation of some 
changes in the system of school education. Proceeding from the above facts, the 
educational innovations need the appropriate reaction of the institutions of higher 
education that train would-be teachers, and the Ukrainian language and literature 
teachers particularly (Kontseptsiia ‘Nova Ukrainska Shkola’, 2016). Combination of the 
art of language and speech, speech culture and professional communication, emotions 
and speech behavior requires a high level of a teacher of philology professional 
competence. 

Today the studying system at institutions of higher education doesn’t form the 
appropriate conditions for creative and communicative skills effective development of 
would-be teachers of philology. As a result, the school deals with ‘passive’ teachers 
who are not ready to provide professional activity in speed condition of IT technologies 
development. The following problems are extremely urgent: reformation of the content 
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and approaches for their professional training, switching over the study process to its 
result, orientation of the teaching content and teaching organization on the modern 
methodological approaches and principals, foreign experience consideration, the use of 
innovative interactive pedagogical technologies, of modern methods, methodological 
approaches, forms and teaching modes that may promote the would-be teachers of 
philology readiness for professional work in school IT and educational environment.

One of the important innovations is the forming educational and communicative 
environment that provokes the maximum level of teaching communication and 
individualization via wide use of IT technologies (ICT). They help to form stable cognitive 
interests and motives among students, reduce the time consumption for the material 
comprehending, reduce tension, promote cognition and self-work, develop creative skills 
and communication. Here educational and communicative environment is explained 
as a deliberately formed innovative system that includes correlated components that 
provide the integration of language, speech and communicative training based on 
creative combination of modern pedagogical and IT technologies.

We claim that at the middle of 20th century in philosophy and social culture there 
appeared ‘communicative explore’ (Sarnovska, 2000). The representatives of  
a communicative philosophy J. Habermas, O. Apel, H. Gadamer, C. Cherry and others 
explain the communication to be a specific type of social relations. They underline the 
importance of the new aesthetics of humans’ relations (macro aesthetics), orientation 
on the universal values that may help people to get on well. Thus, J. Habermas states that 
naturally communication provides for each communication participant to identify the 
importance of his communication partner. Generalization of communicative aesthetics 
stays as an substantial condition to get over the limits of ‘spoilt’, ‘monologue-based’ 
communication, transfer to true, human, dialogical communication and formation of 
public society. J. Habermas states non-mercantile moral behavior, self-consciousness, 
self-identification, freedom and dignity to be the most significant humanistic values 
that are necessary for this activity and indicators of a human nature (Habermas, 2000).

The new approach in modern philosophical aspect of ‘communicative philosophy’ 
explores the human’s every day speech communication. It means that communication 
becomes a paradigm that comes after the being philosophy and a consciousness 
philosophy. It is emphasized to include an aesthetics dimension into a philosophical 
and social theory – subject-subject relations (Kushnir, 2013). 

In accordance with O. Apel, a responsibility is of a substantial importance for humans’ 
integration into a ‘communicative association’. Following the O. Apel’s aesthetics of 
responsibility, every person should carry the responsibility not only for his own destiny 
but for the destiny of the whole society. The philosopher in his work ‘The Explanation 
of the Aesthetics of Responsibility’ claims that ‘… the clarifying of the communicative 
association idea provokes us for progressive realization and political conditions that 
provide a discourse organization of collective responsibility for collective actions in 
national and international limits’(Sytnychenko, 1996).

Here they are the specific courses that play a significant role in communication teaching 
and interpersonal communication mending in would-be teachers of philology training. 
But the practice proves that the content of the linguistic and literature block courses 
doesn’t fully guarantee the communicative strategies and tactics studying. Thus, there 
appears the problem of philological education content modernization and formation 
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of the appropriate communicative environment. Insomuch, for example, linguistics 
studies the problems of verbal communication – language and speech formation and 
development (oral and written, dialogue-based and monologue-based) as the most 
important mean of human communication. Semiotics, that is somewhere between 
linguistics, logics, philosophy etc., explores communication as a sign transferring or 
signs exchange, masters sense formation, interpretation and comprehension (Osnovy 
teorii kommunikacii, 2013). For its part, we state the following courses to be among 
the selective: ‘The Theory of Language Communication’, ‘Communicative Strategies 
and Tactics’, ‘Intercultural Communication’, ‘Cross Cultural Interaction’, ‘Rhetoric’. 
They study different communication aspects in the context of information, group and 
mass communication. The scholars F. Batsevych, M. Vasylyk, L. Matsko, O. Yashenkova 
highlight that while there are the changes in a social organization the role of a personality 
is being changed as well. Here we proclaim his ability to correlate with the other people 
using different communication strategies and tactics. Thus, M. Vasylyk stresses while 
there the information civilization is developing the role and importance of humanism 
in a social life is getting more significant as well. Here it is a dialogue that is proclaimed 
to be the most appropriate and potentially effective communicative form. He says 
that a true dialogue definitely foresees that people will underline the significance and 
value the position of his communication partner, try to understand one another. The 
dialogue is obvious to be promoted as the most optimal communicative form that 
proclaims the position of the other side as a value, an active interaction participant, 
reasons the increasing role of his participants’ communicative competence (Osnovy 
teorii kommunikacii, 2013).

Ancient Greek philosopher Socrates considered the communication to be the space 
for real human’s nature display. Here are his words, ‘Speak, so I can see you’. Ancient 
Roman rhetorician Quintilianus gave his students the following instruction, ‘If you want 
to be a good rhetorician, be a good person first’ (Kolotilova, 2007). Aristotle was more 
convincing, ‘There are three reasons that provoke to trust the speaker, as there are only 
few things we completely believe – intelligence, virtue and kindness… If the listeners 
seem the speaker combines all these qualities, they will definitely trust him’ (Appelrot 
& Platonova, 2015).

Comparison of the results with the results of other studies. Today scholars L. Matsko,  
H. Mykhalska, O. Oliinyk, O. Semenoh, O. Yashenkova share the same personal 
qualities of a teacher of philology with the ancient sources: a respect for the partner, 
natural behavior, kindness, sincerity, objectivity, interest and tolerance. They prove 
the importance of a true interest for the partner, the ability to find the thing that 
may combine people that is the ability to break the limits of one’s own selfishness  
– to correlate with the others having no egocentric settings (Matsko & Matsko, 2006). 
In accordance with the L. Mamchur, language competence is a skill for language 
norms on phonological, semantic (lexical and grammatical), structural and syntax 
levels; communicative competence always depends on many factors: communicative 
intentions (remembering of the pronounced speech and constant communicative 
correlation); following the communicative purpose; examining the personality  
of the partner and mutual connection considering his psychological specific features 
(temper, habits, hobbies) and social status; maintenance of the true communication 
process and its control; abilities and skills to finish the communication etc. The author 
proclaims communicative competence to be a combination of knowledge about 
the communication in different situations with different communication partners, 
comprehension ad control of verbal and non-verbal correlation, abilities and skills to 
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imply them into the communication as an addresser and an addressee. Some scholars 
consider communicative competence may include language, discourse, social and 
linguistic, illocutionary, strategic, social and cultural competences (Mamchur, 2013).

We state that improving teachers of philology training requires substantial pedagogical 
operations and current organizational and pedagogical tasks solving in the educational 
and communicative environment particularly:

• improving education content while using modern theoretical and practical works on 
rhetorical (communicative) skills;

• using innovative educational technologies, forms of teaching organization (projecting 
and holding integrated (binary) lessons), methods and modes of communicative 
skills improvement (demonstrative lectures, public performances, master-classes, 
debates, trainings etc); 

• implementing specifically developed courses (specific courses) on the development 
of would-be teachers of philology communicative skills;

• attracting teachers and scholars to learn and solve communicative and pedagogical 
tasks, increasing the quality of scientific, educational and methodological works of 
communicative direction;

• extending the association with foreign researches (participating in international 
conferences, forums, seminars, publishing in foreign periodicals, studying and 
using international experience);

• forming professionally oriented communicative tasks (considering the subject of 
individual works in accordance with the professional orientation);

• designing and implementing specific multimedia technologies: video courses, 
Internet resources, forums, social networks, cloud technologies etc;

• attracting students and teachers to out-of-class rhetorical performance. 

Tab. 1. Interactive methods for would-be teachers of philology training in the educational and communicative 
environment

Name of the method Content

‘Brain storm’

The purpose includes generating ideas in order to solve a certain problem. 
Students express their opinions on the issue by turns. The spoken is not criticized 
and discussed up to the end of opinions expressing. The method is used on the 
motivation stage for developing students’ creative abilities and skills to express 
their opinions. To work the situation or simply key notions of the problem raised 
are given. The students’ task is to analyze the situation, form the variant for its 
solving, and compare their result with the information given by the teacher.

‘Microphone’

Students stand on their position and explain it by turns. The teacher listens 
attentively, analyzes the mastering level and expresses his thoughts. Observing 
of the following rules are necessary for academic group’s effective work: to 
outline precisely formed question or issue; to give the group the stuff that may 
represent an imaginary microphone, students will pass it one another by turns; 
to propose students speak briefly and quickly, no more than 1-2 minutes; the 
speaker is the person with the ‘imaginary’ microphone, the answers are not to 
be commented and estimated; when somebody is speaking, the others are not 
to do the same or shout out of their places. The advantage of the method lays 
in the opportunity of each student to express his opinion. But it isn’t successful 
sometimes because with a big group of students it is impossible for each person 
to exclaim.
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‘Case method’

The point of the method lays in the certain cases use (situations; their texts are 
called ‘cases’) for joint analysis and discussion. The work on the case is divided 
into two main stages: self-study work and work in a classroom. The scheme for 
the lessons with case method use include several stages:
Stage 1 – the teacher hands students out the cases he has previously prepared 
not later than a day before. Students perform independent case analysis; find 
additional information and literature for its accomplishment.
Stage 2 – the lesson starts with the students’ knowledge control, finding the 
central problem to be solved. The teacher controls the work of small groups, 
helps avoid direct consulting. Each group chooses ‘a speaker’ who expresses 
the group’s opinion. While discussing there may appear some questions for the 
one who is speaking, additions of the group members. The teacher follows the 
discussion process, via voting the joint variant for the problem solving is selected. 
In the concluding stage the teacher informs on the problem solving in the real 
life or explains his own variant, surely stresses the best results, estimates the 
work of each small group and every student.

‘Projects method’

It is aimed at systemic and consecutive performance of the problem situations 
that require the participant of educational process to express search attempts 
that are for developing and forming appropriate ways to project design, their 
indispensable protection and results analysis. Projects method provokes 
problem solving that requires certain knowledge; develops critical thinking; 
forms the skills to work with information; helps to accomplish cognitive and 
creative tasks in cooperation, tests different social roles.

‘Choose the position’

Every student is given the opportunity to exclaim, explain his position, find 
and perform the most convinced arguments, compare them with the others’ 
evidences. The work is organized in the following way: the discussed issue 
is proposed for the students to choose their own position on it. The posters 
are placed in the opposite corners. The one says, ‘Agree’, the second goes 
with ‘Disagree’, the third – ‘I’m not sure; I don`t have a certain position’. The 
participants are to describe the rules for the exercise accomplishing and discuss 
them. Several students are chosen to explain their position. The next stage 
is inquiring about the information whether any participant has changed the 
opinion or switched the micro group (sit at the other poster). Students are to 
justify the reasons of their transfer, claim the most convinced arguments for 
their own and opposite side.

‘Change the position’

The method helps to discuss disputed issues involving every student. The work 
is organized in the following way: the discussed problem is previously formed 
before the group. The students are combined in pairs, later – in fours. They are to 
distribute the problem position (‘Yes’ or ‘No’) among the pairs: one pair explains 
one position, the second – the opposite. Here every student is to perform his 
own opinion. The next stage is to switch the position and repeat again. As a result 
the four is either to agree or conclude they lack the information. The conclusions 
are made by the whole group.

‘Marry-goes-around’

In a classroom students sit in two rounds: inner and outer. The inner circle is 
fixed, the outer – movable. Participants of the inner circle based on the obtained 
data form their own statements and give convincing arguments to support the 
position. Here appears the dispute with the students of the outer circle who are 
always in move in order to collect the information.

‘Relay race’

The method is the best use for interactive exercising of solving problems. The 
work is organized in the following way: the group is divided into 2-3 teams. 
Sitting in a raw they receive a paper with tasks (they must be similar) for each 
raw. The task solving is performed in a line.

‘Aquarium’

The method is the best use for theoretical knowledge control. The work is 
organized in the following way: 4-5 students are placed in the middle of the 
classroom and perform a certain task. The rest students listen and observe if 
the discussion is held according to the rules. Later all students agree or disagree 
in the statement. Then the place in the aquarium is taken by the other group.
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‘Dramatizing method’

It provides the conditions for maximum didactic process adaptation to the 
reality. Specific feature of the method includes the participants’ involving in the 
certain didactic situation that completely coincides with the professional activity 
and needs solving. It gives the students the roles of certain real officials. A role 
sharing between the students is also of great importance here. There are two 
forms of dramatizing: previously prepared and improvised dramatizing.

‘Work in pairs’
The method includes the work on the joint tasks. It helps to accomplish tasks 
quickly, exchange opinions, discuss events, information, hold an interview, 
questioning etc.

‘Work in small groups’
It is roles sharing (a speaker, secretary and reporter). The speaker is a group 
leader and observes the regulations keeping, exclaims the tasks, sets a reporter 
and encourages the group. A secretary records the work results.

‘Auction’
The method is used while exercising material. The nature is to sale the terms that 
are pronounced to be lots. Students should explain their meaning. Thus, the lot 
is given to the person who speaks the most precise determination.

‘2+2=4’

Two pairs work individually on the exercise or task for 2-5 minutes. While 
discussing, they agree at the joint decision that is to be presented. The obtained 
experience is to be shared between pairs. It is possible to organize students in 
four, eight or release group discussion.

‘Learn while studying’
The method helps students to be active participants at studying and sharing 
their knowledge with others. They receive the cards with the information to be 
transferred. It may be used on lectures while explaining new material.

‘Press method’

It is used while discussing disputed issues and accomplishing the exercises that 
require precise explanation of the position. In the beginning the material with 4 
stages is handed out. While arguing it is necessary to prove one’s position giving 
examples, additional arguments, facts that prove the evidence and generalize 
the opinion on each stage.

‘Talk show’

The method implies a structured discussion involving every student. It helps to 
control the discussion process, estimate the participation of each student. Its 
purpose lays in gaining the skills of public speaking and discussing, expressing 
and defending personal position, forming civil and personal activity. In the be-
ginning the students are announced the subject of the discussion; 2-5 experts 
are invited. The students are to form questions to the experts ad decide their 
position on the problem raised. The name and the leader of the talk show are 
stated. During the process the experts ask each other questions and provide 
the dispute.

‘Debates’

It is a complicated way to discuss problems. The students are divided into 
groups. Each of them is to convince the opponents, win over to change their 
position. The other variant includes joint problem solving. In this case students 
should express their position and attentively listen to the opponent in order 
to find common moments. At the preparatory level students should share the 
roles, organize correct time management and form question to other groups. 
The judges are invited to estimate the presentations.

‘Round table’ The method includes conversation when many students participate who 
exchange opinions with each other and the audience. It is useful before the test.
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‘Role playing’

It is an imitating form of interactive studying that require less time on its designing 
and implementing. The game is extremely effective while solving psychological 
and pedagogical tasks and situations. The purpose includes the development of 
students’ analytical skills, implanting the skill to make correct decisions. Every 
game is held according to the scheme: students are introduced into the situation 
and receive a new task to perform certain roles. After the role playing students 
discuss the process. The games form contributory mental and emotional mood, 
the atmosphere of relaxed communication and correlation between a teacher 
and a student.

‘Puzzle’

The students are divided into teams to work with the studying material that 
consists of logical blocks. Being introduced with the material, each participant 
chooses the piece to learn perfectly. They meet with others and exchange the 
information – so called ‘experts’ meeting’. Then a student comes back to his own 
team to share the new facts he has just learnt. Following this scheme, a team 
may combine all parts of the puzzle.

The source: is systematized by the author having analyzed the literature

Functioning and active participation of the students of philology profession in University, 
interuniversity oratorical clubs, visiting the events in the system of non-formal 
education may promote the comprehension of the importance of communicative skills 
for personal and professional development. Involving students into active organization 
and practical participating in University clubs will provoke a communicative environment 
where the information, opinions and values exchange is held. It can also contribute to 
personal and professional development.

Modern ICT modes are a basis for restructuring an educational process including 
personal possibilities of the students of philology profession, their interests, abilities, 
educational and life experience. We support the position of M. Kademiia - among main 
tasks of forming and developing IT educational environment at institutions of higher 
education he states the following: to meet students’ personal educational needs via the 
increase training level in the sphere of IT; to form a universal information space through 
the integration of separate subsections and services; to perform a dynamic combination 
of all communicative modes via universal forms of information saving, processing and 
transmitting; to develop material and technical, educational and methodological basis 
of educational institutions; to improve the system of its information and methodological 
support to run educational institutions. In accordance with R. Hurevych, information 
and educational environment is a system that includes various components and 
accumulates communicative, computer, organizational resources, as well as intelligent 
and cultural potential of institutions of higher education, functional infrastructure and 
provides students’ and teachers’ activity with universal technological modes (Hurevych 
et al., 2012).
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CONCLUSION 

The Study Conclusion. We agree with the scholars in appropriateness of educational and 
communicative environment forming at institutions of higher education and proving 
that the environment may help to form a successful intelligent and creatively developed 
personality of a teacher of philology; promote operative interactive access to the 
information and realize educational communications. Educational and communicative 
environment includes different subjects – studying subjects, information educational 
resources, computer educational modes, pedagogical methods and technologies. 
Improving would-be teachers of philology training in the educational and communicative 
environment involves the support of information exchange, interactive dialogue, and 
realization of inner and outer systemic communication, coordination of communicative 
and pedagogical activity, fixing and correction of educational results.

Perspectives of further research of the issue. The study doesn’t deplete all aspects of the 
issue. The obtained theoretical and practical results make the basis for further problem 
studying in the context of specific features of effective coordination organization 
ways with foreign educational institutions; for finding the trends for implementation 
of resource-oriented teaching for would-be teachers of philology training; providing 
professional development of would-be teachers of philology in the educational and 
communicative environment of institutions of postgraduate pedagogical education; 
design and implementation of diagnostic and analytical instruments to estimate the 
development levels of communicative and pedagogical competence of teachers of 
philology in blended learning. 
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DOSKONALENIE PRZYGOTOWANIA PRZYSZŁYCH NA-
UCZYCIELI FILOLOGII W ŚRODOWISKU EDUKACYJNYM  
I KOMUNIKACYJNYM SZKÓŁ WYŻSZYCH

STRESZCZENIE

W artykule zwrócono uwagę na potrzebę doskonalenia zawodowego nauczycieli 
filologii, z uwzględnieniem różnych koncepcji, teorii filozoficznych, pedagogicznych 
i psychologicznych. W pracy problemowej określono wytyczne metodyczne, które 
stanowią podstawę do dalszych teoretycznych badań specyfiki przygotowania 
zawodowego nauczycieli filologii, w kształtowaniu środowiska komunikatywno-
wychowawczego. Nacisk położono jest na filozofię nowoczesnej komunikacji jako nowego 
nurtu  nowoczesnej edukacji filologicznej. Uzasadnione są działania organizacyjne  
i pedagogiczne, służące doskonaleniu przygotowania zawodowego nauczycieli filologii, 
w środowisku komunikatywno-wychowawczym. Społeczno-pedagogiczny portret 
współczesnego nauczyciela-filologa, określany jest jako osoba tolerancyjna kulturowo, 
świadoma swoich narodowych korzeni, szanująca wartości innych kultur, posiadająca 
wysoki poziom kultury naukowej i gust estetyczny. Nacisk kładziony jest na konieczność 
doskonalenia treści, form, metod nauczania, dających usystematyzowaną wizję 
harmonijnego rozwoju osobowości kulturowej nauczycieli filologii.

SŁOWA KLUCZOWE

kompetencje komunikacyjne i pedagogiczne, nauczyciel filologii, dyskurs pedagogiczny, 
dydaktyka językowa, środowisko wychowawcze i komunikacyjne.

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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ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ПЕРЕЖИВАНЬ У КОНТЕКСТІ 
ПСИХІЧНОЇ ТРАВМИ

АНОТАЦІЯ

У статті висвітлені результати аналізу науково-теоретичного підґрунтя розвитку проблеми 
впливу психічної травми на переживання суб’єкта. Проаналізовано поняття психічної травми, 
травмуючої події, травмівних переживань. Окреслено особливості впливу психічної травми 
на переживання суб’єкта у контексті психодинамічної теорії. Констатовано, що переживання 
набуває травмівного характеру не внаслідок кількісного показника (повторюваності),  
а через значущість події для суб’єкта, що виступає підґрунтям для формування деструктивних 
тенденцій психіки. Окреслено можливості методу активного соціально-психологічного 
пізнання  (АСПП) у виявленні впливу травматичних фіксацій на неусвідомлювані переживання 
суб’єкта, які в свою чергу спричиняють формування деструктивних тенденцій психіки.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

психіка, психічна травма, значущі переживання, травмівні переживання, глибинна 
психокорекція, психологічна допомога.

Постановка проблеми. 

Вивчення впливу психічної травми на структурування подальшого життя людини 
є актуальним у контексті практичної психології. Традиційно поняття “психічна 
травма” тлумачиться як душевне потрясіння, що супроводжується глибокими  
і болісними переживаннями людини, які обумовлені драматичними подіями її 
життя та інфантильними фіксаціями [2; 3]. Науковий аналіз літератури свідчить, 
що вплив психічної травми на суб’єкта досліджували Дж. Боулбі, М. Горовиць [11], 
О. Ранк [12], З. Фрейд [8] та інші. Значна увага наукових пошуків зараз присвячена 
вивченню психічної травми та посттравматичного стресового розладу, особливо 
питання, що пов’язані з напрямами профілактики розвитку посттравматичного 
стресу та організації і наданні психологічної допомоги. У багатьох наукових 
студіях поза увагою залишається роль травматичних переживань у формуванні 
деструктивних тенденцій психіки суб’єкта, які в свою чергу, нерідко зумовлюють 
появу асоціальних форм поведінки.
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Мета дослідження: проаналізувати літературні джерела з проблеми психічної 
травми та розкрити специфіку її впливу на переживання суб’єкта. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розглядаючи травму як джерело  
і причину виникнення неврозів, З. Фрейд зазначає, що травма – це досвід, який 
передбачає різке збільшення психічного збудження, в результаті якого усі звичайні 
засоби його переробки виявляються недієвими, що, в свою чергу, призводить 
до стійких порушень енергетичної системи [2]. Підкреслимо, що накопичення 
таких збуджень може бути викликане як однією подією (сильна емоція), так  
і нагромадженням збуджень, кожне з яких окремо переноситься суб’єктом легко. 
Інколи психіка суб’єкта не спроможна подолати психологічне навантаження, 
а посилення кількості збуджень викликає дію захисних реакцій [3]. З огляду 
на вищевказане травматичне переживання, яке “протягом короткого часу 
призводить у душевному житті до такого сильного подразнення, що звільнення 
від нього чи його нормальна переробка не вдається”, також може спричинити 
значні порушення у витраті енергії [3]. Згідно з дослідженнями З. Фрейда, 
порушення психічної рівноваги суб’єкта спричиняє не психічна травма як така, 
а неусвідомлені патогенні спогади про неї. Ми солідарні з тим, що спогади про 
пережитий травматичний досвід, які лишаються неусвідомленими, зберігають 
свій емотивний заряд і здатні імперативно впливати на психіку субєкта упродовж 
його життя. Зазначимо, що свідомо відтворюються лише окремі фрагменти 
досвіду дитинства, які в уяві субєкта важко асоціюються з інфантильними 
детермінантами.

У психоаналізі поняття “травма” набуло значення драматичної події життя 
особи, суб’єктивна значущість якої визначалась викликаними нею болісними 
афектами. Травмуючий ефект події визначається індивідуальною “чутливістю” 
даного суб’єкта [2]. Травмівне значення події зумовлюється низкою факторів: 
психологічним станом суб’єкта у момент здійснення події та об’єктивною ситуацією 
(соціальними обставинами, які визначають ступінь адекватності реакції). Серед 
таких факторів З. Фрейд виділяв психічний конфлікт, який не дозволяє суб’єкту 
включити цей досвід у свідому частину своєї особистості та психологічний 
“захист” [8]. Таким чином, у виникненні психічної травми як такої важливу роль 
відіграють як об’єктивні, так і суб’єктивні умови. Сила впливу травмуючої події на 
переживання субєкта залежить від травмуючої події як такої, спогадів про неї, ї ї 
раптовості.

Ми солідаризуємося з твердженням З. Фрейда, що позбутися травматичних 
переживань, тобто відреагувати їх, можливо у процесі психоаналітичної роботи. 
Значимі (фіксовані) переживання суб’єкта часто пов’язані з драматичними 
(травмуючими) подіями раннього періоду розвитку й обумовлюють залежність 
суб’єкта від пережитого досвіду. У розрізі науково-практичних пошуків 
психодинамічного підходу Т.С.Яценко[10] констатовано, що переживання набуває 
травмівного характеру не внаслідок кількісного показника (повторюваності), 
а через значущість події для суб’єкта, що виступає підґрунтям для формування 
деструктивних тенденцій психіки. Формування індивідуально-неповторних 
психічних закономірностей визначається емоційною значущістю подій, які дитина 
переживає у контексті індивідуальних ідентифікацій (перенесень, заміщень). 
Для несвідомого значущість події є більш вагомим показником, ніж кількісні 
показники чи статеві ознаки, які згодом іманентно переходять у передсвідоме 
[10]. 
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Розвиток теми взаємозвязку переживань субєкта з психічною травмою, 
потребує звернення до поняття “травма народження”, яке вперше було 
введене австро-американським психоаналітиком О. Ранком, і є центральним  
у концепції первинної травми. О. Ранк стверджував, що переживання людиною 
страху народження є праобразом переживання усіх інших ситуацій небезпеки. 
Порушення гармонійного єднання дитини з матір’ю (при народженні) викликає 
тривогу у дитини: незахищеність перед зовнішнім світом може стати причиною 
виникнення прагнення повернутися до первинного стану, а неможливість такого 
повернення і призводить, згідно з О. Ранком, до неврозу. Вчений зазначав, що 
доросла людина на несвідомому рівні в тій чи іншій мірі відчуває сум за втраченою 
гармонією [12]. У контексті даної теорії, однією з основних задач психоаналізу 
було усунення спогадів про травму народження шляхом усвідомлення пацієнтом 
власних страхів і розуміння того, що відокремлення дитини від матері – необхідний 
процес психічного розвитку [3]. 

Виклад основного матеріалу. 

Переживання травми завжди супроводжується яскраво вираженими емоціями, 
фактором актуалізації для яких є емоціогенний стимул (зовнішній або внутрішній). 
Оскільки психічна травма носить в основному емоційний характер, можна 
вважати, що вона потребує водночас і внутрішнього, і зовнішнього стимулу. Різні за 
глибиною і значимістю події та ситуації залишають в душі людини індивідуально-
неповторний зміст. Незначуща для людини інформація швидко зникає з пам’яті 
людини, а інформація, сприйнята через переживання запам’ятовується надовго, 
у випадку значимого переживання (позитивного чи негативного) залишається на 
все життя (фіксується) [3]. 

Особливості переживань у психотравмуючих ситуаціях, кризових і пост-
травматичних станах детально розглядають такі вітчизняні дослідники, як Ф. Є. 
Василюк [1],  Н. В. Тарабріна [7], Т. М. Титаренко [6] та інші.

Ф. Є. Василюк підкреслює, що істиною проблемою для людини в кризовій 
ситуації (ситуація неможливості реалізувати внутрішні потреби свого життя) 
є не усвідомлення сенсу ситуації, а іманентне формування її значення, 
смислотворення. Як зазначає автор, діяльність, спрямована на створення ситуації 
можливості реалізувати життєві необхідності і є переживанням [1].

У критичній ситуації травми, згідно з дослідженнями Ф. Є. Василюка, відбувається 
активізація „долаючого” переживання – „особливої форми активності, спря-
мованої на відновлення душевної рівноваги, втраченого сенсу існування, на 
формування доцільності” [1]. Результатом психологічної діяльності переживання 
може стати усвідомлення людиною того, що відбулося, і сенсу усього свого 
життя. Без такого усвідомлення перебудування життєвої позиції особистості 
практично неможливе, а отже неможливе відповідне подолання психологічної 
травми. Тобто, переживання як особлива форма активності дозволяє людині  
у кризовій життєвій ситуації пережити складні події, отримати, завдяки переоцінці 
цінностей, усвідомленість власного існування [1]. 

Після травмуючої події людина відчуває у собі певні зміни: зявляється почуття 
незахищеності та невпевненості у собі, що, звісно, проявляється у поведінці 
(зникає легкість та невимушеність) та взаємодії з іншими людьми. 
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Психологічна література з проблеми психотравми говорить про прямий та 
опосередкований вид травматизації. Пряма травматизація – це критична подія, 
яка стосується особи, і пригнічує її здатність контролювати ситуацію, а також 
ставить під сумнів поняття безпеки, уміння і значення. 

Опосередкована травматизація – це критична подія, яка стосується особи, 
породжує травматичні наслідки для рятувальників і соціальних працівників, які 
мають своє коріння в характері події або в передачі емоцій [22]. З огляду про дані 
види травматизації,  ми можемо виділити первинну травматизацію (коли людина 
була безпосереднім учасником або свідком події) і вторинну травматизацію (коли 
людина перетворилася на свідка події через розповіді інших людей, перегляд 
хроніки подій, читання газет і т.д.). 

Останнім часом така вторинна травматизація привертає все більше уваги. 
Вторинна травматизація часто спостерігається серед телеглядачів при 
неадекватних діях засобів масової інформації після аварій, терористичних актів 
і т.д. Вторинна травматизація характеризується «травмою уяви», коли людина 
«вигадує» собі можливу травмуючу подію, і потім реагує на неї як на реальну 
травму. Зазвичай така реакція менш сильна, ніж реакція на реальну подію [30]. 

Крім фізичної загрози не менш травматичні можуть бути події, що викликають 
у людини розрив уявлень про себе і ситуацію, в якій можливе її існування.  
В основному це можуть бути події, пов’язані з приниженням або з позбавленням 
надій на майбутнє. 

Таким чином, переживання психологічної травми – це процес, що виникає 
внаслідок впливу на людину події, що включає об’єктивну або суб’єктивну загрозу 
життю або фізичної та психічної цілісності [45]. 

Згідно з дослідженнями Н. В. Тарабріної переживання травматичної ситуації 
супроводжується виникненням трьох різних феноменів, які тісно пов’язані між 
собою, але мають характерні відмінності [7]. Мова йде про первинну, вторинну 
та третинну дисоціацію (порушення звязності психічних процесів). Н. В. 
Тарабріна вважає дисоціацію фундаментальною властивістю психіки, яка лежить  
в основі багатьох феноменів. На її думку, дисоціації займають вагоме місце  
у функціонуванні психіки і є цінними у адаптації до змінних умов середовища [7].

Дослідженням внутрішніх механізмів, спрямованих на подолання деструктивного 
впливу психічної травми на особистість займаються такі вчені, як О. О. Лазебна 
[7], М. Ш. Магомед-Емінов [5], С. Лупко[4] та інші. Розкриваючи стратегії 
подолання психічної травми,С. Лупко звертає увагу не лише на психологічний, 
а й на соціальний аспект, який, за твердженням автора, проявляється як  
у багатоаспектних порушеннях системи відносин людини, так і в суспільно 
неприйнятних формах поведінки – асоціальної, девіантної, злочинної.  
У дослідженнях автор підкреслює, що травма „ініціює” множину порушень 
свідомості, однак поза увагою залишається взаємозв’язок свідомої та несвідомої 
сфер психіки, та вплив травматичних переживань на формування деструктивних 
тенденцій психіки.

М. Горовиць відмічає, що травматичні переживання спричиняють руйнування 
когнітивних схем людини, зміну її інформаційного паттерну, який регулює та 
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організовує сприйняття і поведінку [11]. Тому, для зниження гостроти переживання 
починають діяти процеси психічного захисту і когнітивного контролю (наприклад, 
у формі заперечення, емоційної глухоти), які значно ускладнюють подолання 
травми. 

Особливого значення феномен переживання набуває у контексті психодинамічної 
теорії. Метод активного соціально-психологічного пізнання (АСПП) 
зорієнтований на цілісне пізнання психіки в її свідомих і несвідомих проявах 
(автор – академік АПН України Т. С. Яценко), які пов’язані з переживаннями 
раннього періоду розвитку. Зміст несвідомого найбільш яскраво виражається 
у зв’язку з переживаннями, які мають особливу значимість для суб’єкта: чим 
більш значуще переживання, тим більш глибокі пласти психіки воно задіює 
в процесі відреагування. Відомо, що той чи інший травмуючий подразник для 
різних суб’єктів матиме різні наслідки. Особливої вагомості набуває фактор 
“значущості”, пов’язаний з переживаннями Едіпового порядку. Тому важливою 
передумовою розуміння несвідомого психологом є уміння проникати у сферу 
значущих переживань суб’єкта. Психолог не застосовує спеціальні методи для 
актуалізації подібних переживань: атмосфера довіри, прийняття, підтримки  
і психологічної безпеки в групі АСПП сприяє спонтанному прояву значимих для 
суб’єкта переживань, які найчастіше пов’язані з драматичними (травмуючими) 
подіями життя й обумовлюють залежність суб’єкта від пережитого досвіду. 

Так, якщо дитина травмована стосунками зі значимим лібідним об’єктом (наприклад, 
від авторитарності і пригноблення), то, невидимо для себе, вона сама набуває рис, 
від яких настраждалася (інтроєкція). Дитяча психіка виявляється травмованою 
самим переживанням Едіпової ситуації, в умовах табуйованості притяжіння до 
первинного лібідного об’єкта. Згодом єднання із значущим об’єктом відбувається 
через ідентифікацію з ним за окремими інтроєктами. Таким чином психіка 
намагається себе “терапевтувати” від пережитої травми без участі свідомого. 
Внаслідок цього людина “приречена” нести у собі ті чи інші риси, не усвідомлюючи 
їх. Отже, пізнання несвідомих аспектів, пов’язаних з травмою, можливе лише 
опосередковано, оскільки опори оберігають взаємозв’язок з лібідним об’єктом  
і не допускають у свідомість витіснений зміст. Травмуючі події можуть забуватися 
або у зв’язку з тим, що відносяться до періоду раннього дитинства, або ж в силу 
витіснення. Проте, витіснені переживання зберігають свій емотивний заряд  
і невидимо впливають на життєдіяльність і поведінку суб’єкта. При цьому у центрі 
уваги психокорекційної роботи перебуває значимість події, а не її статистичний 
показник. Значимість події визначається крізь призму внутрішніх механізмів 
поведінки та емоційного сприйняття її протагоністом у процесі психокорекційної 
роботи. Без психокорекції травматичні переживання об’єктивуються у свідомості, 
зумовлюючи значні викривлення реальності, що перешкоджає засвоєнню 
субєктом соціального досвіду. Аналіз значимих подій життя в психокорекційній 
групі відбувається завдяки їх обєктивуванню через моделювання [9; 10].

Завдяки професійній допомозі психолога актуалізуються цілісні прояви психіки, 
що зберігають інфантильне спрямування активності. Виявлення травматичного 
досвіду передбачає вміння психолога працювати із захисною системою суб’єкта, 
що забезпечує можливість об’єктивації важливого поведінкового матеріалу, 
який піддається аналізу в аспекті виявлення у ньому логічних взаємозв’язків 
(проявів несвідомого) [10]. Емпіричний матеріал у процесі проведення групи 
АСПП дозволяє виявити тенденції несвідомої сфери, відкорегувати залежність 
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субєкта від пережитого досвіду, який має емоційне навантаження і зумовлює 
наявність тенденції “до минулого”, що дає суб’єкту можливість усвідомити 
спрямованість власних зусиль на минулі драматичні переживання, які поглинали 
його енергетику. 

У процесі корекційної роботи групи АСПП використовуються різноманітні групові 
прийоми і методи, загальноприйняті в тренінговій практиці (психодрама, рольова 
гра, топологічне моделювання, психомалюнок). Їх психологічне навантаження 
набуває завдяки психоаналітичному аналізові результатів нового глибинного 
змісту [9]. Серед цих методів особливе місце займає метод психоаналізу 
комплексу тематичних малюнків. Теми малюнків підібрані таким чином, щоб 
при їхньому виконанні актуалізувалися емоційні аспекти особистісного досвіду 
суб’єкта, його ставлення до пережитих ситуацій. Об’єктивації значимих (зокрема, 
травматичних) переживань суб’єкта сприяє інтерпретація малюнків на теми: 
“Сприйняття минулого, яке не можна виправити”, “Драматична подія мого життя”, 
“Моє минуле”, “Мій звичайний емоційний стан”, “Криза й етапи виходу з неї”, 
“Дорога мого життя”, “Найбільш значима для мене людина”. Такої значимості 
можуть набувати й інші малюнки, які обумовлені особистісною проблематикою 
суб’єкта. 

Висновки

Таким чином, психічна травма – це подія в житті людини, яка викликає особливо 
сильні переживання в умовах нездатності суб’єкта до адекватної реакції; вона 
спричиняє стійкі зміни і деструктивні наслідки в душевному житті та поведінці 
людини. Залежність суб’єкта від пережитого досвіду, який має емоційне 
навантаження і визначає наявність тенденції “до минулого”, потребує психокорекції 
глибинного спрямування. Метод активного соціально-психологічного пізнання 
дозволяє виявити вплив травматичних фіксацій на неусвідомлювані переживання 
суб’єкта, які в свою чергу спричиняють формування деструктивних тенденцій 
психіки.
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FENOMENOLOGIA DOŚWIADCZEŃ, W KONTEKŚCIE 
TRAUMY PSYCHICZNEJ

STRESZCZENIE

W artykule zwrócono uwagę na wyniki analizy naukowych i teoretycznych podstaw 
rozwoju problematyki wpływu traumy psychicznej na przeżycia podmiotu. Analizowane 
są pojęcia traumy psychicznej, zdarzenia traumatycznego i traumatycznych 
doświadczeń. Osobliwości wpływu traumy psychicznej na doświadczenie podmiotu, 
zarysowano w kontekście teorii psychodynamicznej. Ustalono, że przeżycie nabiera 
charakteru traumatycznego nie ze względu na wskaźnik ilościowy (powtórzenie), ale 
ze względu na znaczenie zdarzenia dla podmiotu, które jest podstawą kształtowania 
się destrukcyjnych tendencji psychiki. Zarysowano możliwości metody aktywnego 
poznania społeczno-psychologicznego (ASPP), w rozpoznawaniu wpływu fiksacji 
traumatycznych na nieświadome przeżycia podmiotu, które z kolei powodują 
powstawanie destrukcyjnych tendencji psychiki.

SŁOWA KLUCZOWE

psychika, uraz psychiczny, znaczące przeżycia, traumatyczne przeżycia, psychokorekcja 
pogłębiona, pomoc psychologiczna.

PHENOMENOLOGY OF EXPERIENCES IN THE  MENTAL 
TRAUMA CONTEXT

ABSTRACT

The article highlights the results of the analysis of the scientific and theoretical basis 
of the development of the problem of the impact of mental trauma on the subject’s 
experiences. The concepts of mental trauma, traumatic event, and traumatic experiences 
are analysed. The peculiarities of the impact of mental trauma on the subject’s 
experience are outlined in the context of psychodynamic theory. It was established 
that the experience acquires a traumatic character not due to a quantitative indicator 
(repetition), but due to the significance of the event for the subject, which serves as  
a basis for the formation of destructive tendencies of the psyche. The possibilities of 
the method of active socio-psychological cognition (ASPP) in identifying the influence of 
traumatic fixations on the unconscious experiences of the subject, which in turn cause 
the formation of destructive tendencies of the psyche, are outlined.

KEYWORDS

psyche, mental trauma, significant experiences, traumatic experiences, in-depth 
psychocorrection, psychological help.
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ВИКОРИСТАННЯ CLIL ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ 
МОВИ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

АНОТАЦІЯ

В статті розглянено особливості використання методики (CLIL) в процесі навчання майбутніх 
вчителів у сучасних ВЗО України. Пояснено загальні принципи методики (CLIL). Звернено 
увагу на застосування методики (CLIL) у педагогічному закладі освіти. Зазначено переваги та 
недоліки використання предметно-мовного інтегрованого навчання.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

методика (CLIL), навчальний контент, мотивація, навчання.

Тенденції розвитку сучасної освіти передбачають формування 
висококваліфікованого та конкурентоздатного фахівця на ринку праці.  
У зв’язку з цим високий рівень володіння іноземною мовою є однією із ключових 
компетенцій молодого спеціаліста.

Освіта сьогодення в Україні характеризується освітніми інноваціями, 
спрямованими на збереження досягнень минулого й, водночас, на модернізацію 
системи освіти відповідно до вимог часу, новітніх надбань науки, культури та 
соціальної практики. Характерна особливість цього періоду розвитку педагогічної 
освіти – пошук нових змісту, форм, методів і засобів навчання; розгортання 
широкої експериментальної роботи, спрямованої на впровадження освітніх 
інновацій на засадах сучасної філософії освіти [1, с. 197].

Міжнародний обмін студентів та різке зменшення аудиторних годин на вивчення 
іноземної мови змусило викладачів змінити підходи та методи викладання цього 
предмету. Тому використання методики предметно-мовного інтегрованого 
навчання (CLIL) є необхідністю.

s. 103-112

DOI: 10.54264/0050
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Аналіз сучасних досліджень і публікацій. Методика предметно-мовного 
інтегрованого навчання (CLIL) широковідома в Європі та у світі загалом. Однак, на 
теренах України вона з’явилася відносно недавно. Проблему предметно-мовного 
інтегрованого навчання досліджували як вітчизняні (С. Бобиль, Н. Євтушенко, 
Ю. Руднік, Ю. Cоболь, І. Шеченко та ін.), так і зарубіжні дослідники (М. Аллен,  
А. Бонне, Д. Греддол, Л. Коллінз, Д. Марш, І. Тінг та ін.) Ця методика дозволяє  
в умовах дефіциту часу розвантажити навчальний план та збільшити кількість 
годин на вивчення іноземної мови.

Мета статті – проаналізувати особливості використання методики предметно-
мовного інтегрованого навчання (CLIL) під час професійної підготовки студентів  
у педагогічному виші.

Виклад основного матеріалу. Абревіатуру CLIL було визначено Девідом Маршем 
у 1994 році, а запроваджено у 1996 році UNICOM, Університетом Ювяскюля  
у Фінляндії та Європейською платформою голландської освіти. Д. Марш (2002) 
описує методи навчання, в яких «предмети викладаються іноземною мовою  
з подвійними цілями, а саме вивчення змісту та одночасне вивчення іноземної 
мови». Це визначення чітко показує, що CLIL не тільки передбачає викладання 
змісту англійською мовою, але зауважує, яку важливість мова має під час 
викладання змісту дисципліни. Тобто викладачам потрібно звернути особливу 
увагу на те, що саме студенти вивчають через мову, яка, в свою чергу, вимагає 
інструкцій та базових знань. У результаті наставники мають планували зміст 
занять так, щоб вони мали на меті також вивчення мови [2, с. 179].

У зарубіжній науково-методичній літературі зустрічається поняття “hard CLIL” 
та “soft CLIL”. «М’яка» (“soft”) версія орієнтується на іноземну мову, ї ї вивчення 
є основним завданням. За цією версією викладачі іноземної мови подають 
навчальний матеріал через науковий або професійний компонент. Упровадження 
«твердої» (“hard”) версії CLIL, де деякі модулі дисципліни або 50 відсотків 
навчального контенту викладаються іноземною мовою, вимагає досягнення двох 
цілей: навчання змісту самої дисципліни та навчання іноземної мови [3, с. 39].

Викладачі, зазвичай, використовують «м’яку» версію предметно-мовного 
інтегрованого навчання, маючи на меті поглиблене вивчення мови.

Мета використання методики проблемно-мовного інтегрованого навчання 
у закладі вищої освіти – це одночасне вивчення профільного предмета та 
опанування іноземної мови. Тобто, мова перестає бути об’єктом навчання, а стає 
засобом отримання професійних знань. Таким чином реалізується два завдання 
CLIL: навчання через іноземну мову та іноземної мови – через зміст профільної 
дисципліни, що вивчається.

Ціль «подвійної спрямованості» передбачає, що методика проблемно-мовного 
інтегрованого навчання працює двома способами. Заснований на інтегрованому 
міждисциплінарному підході, CLIL відрізняється від усіх інших підходів до 
вивчення мови та навчання. Багато дослідників підкреслюють, що методика 
CLIL сприяє не тільки покращенню знань студентів, а також сприяє набуттю 
міжкультурних знань. Сприяння розвитку різноманітних навчальних стратегій 
та застосування інноваційних методів навчання, навчальні посібники сприяють 
розвитку когнітивного розвитку та навчання в цілому. Крім того, CLIL надає ще 
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одну перевагу закладу вищої освіти, а саме – кращому управлінню часом [4, с. 
177].

Використання методики предметно-мовного інтегрованого навчання сприяє 
більш вмотивованому вивченню іноземної мови, оскільки мова використовується 
не лише як джерело знань, а й як спосіб комунікації студент-викладач та студент-
студент. Опрацьовуючи різні тематичні блоки, студент вдосконалює свої навички 
читання, письма, аудіювання, говоріння, поповнює свій лексичний запас 
термінами професійної спрямованості, що, відповідно, готує до застосування 
набутих знань та навичок у професійному житті.

Заняття, на яких використовується методика проблемно-мовного інтегрованого 
навчання (CLIL), має включати наступні компоненти:

• зміст (content) – отримання нових знань, формування вмінь і навичок  
у предметній сфері;

• спілкування (communication) – практичне використання іноземної мови 
в процесі навчання: студенти спілкуються іноземною мовою в ситуаціях 
професійного спрямування;

• пізнання (cognition) – розвиток пізнавальних і розумових здібностей для 
формування уявлень про предмет вивчення;

• культура (culture) – повага до своєї та інших культур, розвиток кругозору.

Згадані вище компоненти мають певну мету.
1. “Content” визначає цілі навчання: що нового дізнаються студенти; яким буде 

результат навчання.
2. “Communication” визначає робочу мову навчання: створення словника, вибір 

типів спілкування з урахуванням необхідності використання полілогічних 
дискусійних форм взаємодії.

3. “Cognition” виділяє мисленнєві навички, типи питань, що дають змогу знайти 
правильні відповіді; завдання для обговорення.

4. “Culture” передбачає вибір соціокультурного значення теми та об’єднує весь 
навчальний матеріал заняття [3, с. 39].

Для кожного з цих компонентів мають бути розроблені завдання, що спираються 
на теорію «зони найближчого розвитку» Л. Виготського, а також враховують 
поступовість отримання знань [3, с. 39].
Вчені виділяють такі дидактичні принципи, що визначають CLIL:
1. принцип дуальності (опори на рідну та іноземну мову);
2. принцип інтеграції іноземної мови й змісту навчального предмету;
3. принцип поступового ускладнення змісту;
4. принцип спрямованості на оволодіння знаннями з конкретної дисципліни за 

допомогою двох мов (рідної та іноземної);
5. принцип розвитку мотивації і готовності використовувати іноземну мову  

в спеціальних цілях;
6. принцип використання аутентичного матеріалу [5, с. 91–92]

Спираючись на комунікативний принцип навчання (мові необхідно навчати та 
застосовувати її у змістовному контексті), методика CLIL ґрунтується на таких 
аспектах методики навчання іноземної мови:

1. Situational Learning (ситуаційне навчання) – ґрунтується на принципах 
біхевіоризму та структурі мови. Студент вивчає найбільш вживану лексику 
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та лінгвістичні конструкції через повторення, застосовуючи їх відразу на 
практиці. Мова представляється у реалістичних умовах, у яких засвоєння 
мови відбувається навіть в одномовному середовищі.

2.  Language Acquisition (засвоєння мови). Оскільки процес вивчення іноземної 
мови є не лінійним, а циклічним, тематичний характер CLIL спрощує 
формування функціонально-умовної програми. Додавання нової інформації 
відбувається паралельно з перероблюванням уже набутих знань.

3.  3. Natural Approach (природний підхід). Процес опанування іноземною мовою 
у змістовному контексті розглядається у ролі компонентів як природних, так 
і комунікативних аспектів вивчення мови. У майбутніх фахівців формується 
швидкість мови, оскільки вони використовують іноземну мову для спілкування 
з різною метою. Вільне володіння мовою передує граматичній точності, 
помилки представляються як природна частина процесу вивчення іноземної 
мови, відповідно, виробляється концепція «міжнародної комунікації». Акцент 
робиться на тому, що студент не може вивчити все підряд. Кожна наступна 
частина навчального матеріалу повинна обов’язково ґрунтуватися на 
інформації, що вже опанована, і при цьому бути легко засвоюваною.

4.  Motivation (мотивація). У процесі застосування методики проблемно-мовного 
інтегрованого навчання іноземна мова представляється засобом навчання, 
а не його результатом. Отже, якщо студенти зацікавлені в темі, яку вони 
вивчають, то надалі їх мотивація підвищується, щоб вивчати мову для 
комунікації. Процес вивчення іноземної мови стає результативнішим, та 
одночасно студенти отримують знання з профільного предмета.

5.  Current FLT Practice (чинна практика викладання іноземної мови). У процесі 
застосування технології CLIL викладачі дотримуються поточних тенденцій 
у методиці викладання іноземних мов. Граматичний матеріал вторинний 
щодо лексичного; швидкість мови, а не точність, перебуває в центрі уваги; 
іншомовна інформація засвоюється частинами, як під час використання 
лексичного підходу (Lexical Approach). Студентам доводиться тісно взаємодіяти 
один з одним, застосовуючи на практиці досліджуваний матеріал. Навички 
інтегровані одна з однією та з іноземною мовою, якою подається інформація. 
Потреби студентів стають основним завданням і використовуються різні 
стилі навчання для різних завдань [6, с. 80].

Імплементація методики проблемно-мовного інтегрованого навчання (CLIL)  
у вищій школі передбачає впровадження наступних ключових принципів: 

• заняття іноземної мови передбачають засвоєння професійних знань;
• фахові предмети частково викладаються іноземною мовою;
• інтеграція мовних і профільних дисциплін відбувається через спільне 

планування навчального контенту.

Особливості навчальних матеріалів для CLIL полягають у інтеграції предметного 
змісту і нової мови, розвитку навчальних умінь (learning skills). При цьому навчання 
мови обов’язково включає предметний зміст (математичний, історичний, 
географічний, комп’ютерне програмування, громадянське виховання тощо), 
а тому передбачає перетворення інформації у такий спосіб, щоб полегшити 
розуміння її учнями. З огляду на це залежно від особливостей предмета (чи 
предметів) широко впроваджуються діаграми, малюнки чи карти.

Звичними є демонстрації дослідів і вживання схем для пояснень значень термінів 
чи особливостей перебігу процесів. Одночасно предметний зміст використовують 
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для навчання мови. Завдяки співпраці вчителів мовних і немовних предметів 
відбувається включення словникового запасу, термінології і текстів у процес 
навчання нової мови [7, с. 11].

Другою особливістю навчальних матеріалів для предметно-мовного інтегрованого 
навчання є чітка спрямованість на розвиток когнітивного мислення, бо цей 
технологічний напрям містить особливий когнітивний виклик. Під час створення 
навчальних матеріалів активно застосовують закономірності формування 
мисленнєвих процесів від нижчого до вищого рівня. Згідно з таксономією  
Б. Блума, студентам легко виконувати вправи на опис якостей матеріалу чи явища, 
бо такі дії стосуються мислення нижчого рівня. Складнощі становлять процеси 
узагальнення та оцінювання, які є мисленнєвими діями вищого рівня (Higher 
order thinking skills). Такі практики вимагають від студентів вміння аналізувати 
й синтезувати інформацію, робити логічні висновки, вибудовувати докази, 
критично переоцінювати факти, грамотно надавати результати виконаних 
досліджень [8, с 112].

Важливим аспектом реалізації CLIL є ознайомлення з іншомовним змістом 
концептів, які представляють певну предметну сферу. Від вибору методів 
великою мірою залежить ефективність цього процесу. Дослідник Джин Бревстер 
зазначає, що актуальними й найбільш цитованими методами, які застосовуються 
для ознайомлення з відповідним матеріалом у межах імплементації підходу CLIL, 
є такі: методи візуалізації; активне дослідження понять; групова робота над 
контентом концептів (з можливим використанням рідної мови); огляд основної 
лексики і ключового змісту понять на уроці [9, с. 80].

Вибір тем та завдань курсу визначається специфікою діяльності майбутніх 
вчителів. На кожному занятті студенти вивчають теоретичні та практичні аспекти 
фахової тематики через читання, письмо і усне спілкування. Для успішного 
застосування методики важливо дотримуватися певних правил [10, с. 80].

CLIL-заняття передбачає роботу з текстовим матеріалом. Найкраще унаочнювати 
тексти ілюстраціями для візуалізації студентами того, що вони читають. При 
роботі з автентичним матеріалом студентам слід наголосити на структурних 
маркерах тексту: лінгвістичні маркери (заголовки, підзаголовки), схеми, діаграми 
тощо. Після визначення основних маркерів варто проаналізувати структуру 
тексту та змістове наповнення.

Для організації лексичного матеріалу важливо використовувати схеми, щоб 
допомогти учням класифікувати ідеї та інформацію в тексті. Типи діаграм можуть 
бути різними для класифікації груп, ієрархії. Діаграми можуть бути представлені  
у вигляді інструкцій та додаткової інформації, таблиць, що описують людей і місця, 
а також їх комбінації. Структурування тексту використовується для полегшення 
процесу навчання і створення заходів, націлених на розвиток мовленнєвих 
навичок [12, с. 80].

Щоб забезпечити безпроблемне опанування лексичного матеріалу викладі часто 
пропонують використовувати метод «mind-map». За допомогою нього студент 
швидко може опанувати великі об’єми лексичного матеріалу. Метод полягає  
в записі навколо ключового поняття, поєднаних з ним слів.
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Щоб застосувати інноваційне предметно-мовного інтегроване навчання,  
у процесі навчання майбутніх вчителів-нефілологів варто застосовувати наступні 
принципи:

• спільна скоординована робота профільних та мовних кафедр;
• удосконалення володіння іноземною мовою профільних викладачів;
• збагачувальне мовленнєве середовище.

В педагогічному закладі освіти одразу відбувається підготовка викладачів 
багатьох спеціальностей. Не секрет, що в процесі навчання майбутніх філологів 
іноземного відділення навчання проходить частково англійською/німецькою 
мовою (зокрема в ПНПУ), тобто застосовується принцип CLIL – опанування 
фахового предмету через іншу мову. Це забезпечується шляхом викладання 
дисциплін «Лексикологія англійської/німецької мови», «Фонетика англійської/
німецької мови», «Практичний курс граматики англійської/німецької мови», 
«Теоретичний курс граматики англійської/німецької мови», «Теорія і практика 
перекладу», «Ділова англійська/німецька мова». Однак, на інших спеціальностях 
почали лише частково реалізовувати запропоновану методику – шляхом уведення 
до навчальних планів дисципліни «Іноземна мова у професійній діяльності». Це 
лише перший крок до впровадження CLIL у виші, оскільки за допомогою згаданого 
предмета студенти мають змогу поповнити свій словниковий запас професійною 
лексикою, лінгвістичними конструкціями. Через читання текстів професійного 
спрямування черпають досвід закордонних колег, дізнаються про відкриття  
в царині майбутнього фаху.

Однак, як ми вже зазначали, цього не достатньо. Програмових годин на дисципліну 
для вивчення іноземної мови не достатньо, а отже студенти не мають достатньо 
можливостей для удосконалення своїх навичок говоріння та слухання іноземною 
мовою, тобто втрачають комунікативну компоненту навчання. Для вирішення 
цієї проблеми викладачі активно застосовують різні методи навчання, зокрема, 
метод симуляції та метод сценарію.

Метод сценарію (“storyline method”) базується на поєднанні запланованих 
навчальних змістів з інтересами та ідеями студентів. Отримуючи «імпульси» від 
викладача (так звані ключові питання), студенти роблять свій внесок у створення 
певної історії. Цей метод обходиться без текстових підручників, оскільки йдеться 
про креативне планування, підбір гіпотез, переживання, систематизацію та 
презентацію роботи. Спроєктована історія містить також елементи драми  
і рольової гри. Викладач установлює лише рамки дії та представляє окремі 
епізоди, а студенти ставлять власні питання і знаходять на них відповіді [10, с. 80].

Метод симуляцій цілком виправдано є популярним серед викладачів завдяки 
його ефективності у процесі навчання іноземній мові студентів немовних 
спеціальностей. Під час практичних занять метод симуляцій набуває форм 
різноманітних симуляцій (ділових ігор), які дають змогу студентам відпрацьовувати 
свої навички, застосовувати знання задля вирішення того чи іншого завдання 
в певному середовищі, яке імітує реальні ситуації. Симуляція, на наш погляд, 
дає можливість студентам спробувати себе в різних ролях. Завдяки симуляції  
у студентів формуються навички стратегічного планування, розвивається вміння 
працювати в команді, проводити перемовини, переконувати [10, с. 23].



ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552        2022, nr 15

109

Метод проектів, який давно використовується в освіті, і є сьогодні широко 
визнаною методологією. Цей підхід залучає студентів до організованої спільної 
роботи, яка проводиться самостійно, яка вимагає від них впровадження своїх 
знань для вирішення проблеми або досягнення мети. Вихованці працюють над 
проектом, який зазвичай є довгостроковим завданням, використовуючи мову, 
яку вони вивчають. Проекти можуть бути різної тематики, пов’язані з різними 
сферами знань, а результати можуть бути представлені в різноманітних формах. 
Незважаючи на те, що проекти можуть відрізнятися за складністю, тематикою та 
обсягом, будь-яка проектна робота проводиться в кілька етапів [11, c. 43].

Як ми вже раніше зазначали, у педагогічному закладі освіти вже почали 
імлементувати CLIL у процес навчання через уведення до навчального плану 
обов’язкової дисципліни «Іноземна мова у професійній діяльності». Однак, навіть 
такий вид роботи вимагає узгодженої взаємодії між викладачем предмету та 
гарантом освітньо-професійної програми. Це полягає у відповідності програмових 
тем до компетенцій, що мають бути сформовані по завершенню вивчення курсу. 
Крім того, як уже згадувалося, викладачами часто використовується саме «soft 
CLIL», який є спрямованим на вивчення мови, а не предмету. Це спричинено 
малою кількістю часу на вивчення іноземної мови – лише 30 аудиторних годин. 
Тому викладачі використовують цю методику частково, шляхом підбору текстів 
професійного спрямування відповідно до рівня володіння мовою, шляхом 
стимулювання діалогічного та монологічного мовлення з метою використання 
активного вокабуляру та граматики, прослуховування автентичних текстів, 
опрацювання та написання ділових листів. Велика частина граматичного та 
лексичного матеріалу залишається на самоопрацювання, де факт міцності знань 
встановити досить проблематично.

Для повноцінного впровадження методики предметно-мовного інтегрованого 
навчання (CLIL) в процес студентів нефахової мовної підготовки потрібно 
впровадження дисциплін, які будуть частково або повністю викладатися 
іноземною мовою. Зокрема, це може бути викладання кількох модулів навчальної 
профільної дисципліни іноземною мовою.

До переваг використання інноваційного предметно-мовного інтегрованого 
навчання у педагогічному закладі вищої освіти відносимо:

• спілкування студентів іноземною мовою під час заняття;
• поглиблення знань студентів щодо культури країни, мова якої вивчається;
• засвоєння професійної термінології рідною та іноземною мовою;
• удосконалення мовленнєвих навичок студентів;
• підвищення мотивації студентів до вивчення іноземних мов;
• підготовка студентів до подальшого навчання та/або професійної діяльності  

в Україні та/або за кордоном.

Немає сумнівів, що вивчення мови та навчання мові є паралельними процесами, 
але реалізація предметно-мовного інтегрованого навчання, безумовно, вимагає 
переосмислення традиційних концепцій мовної аудиторії та вчителя мови. 
Безпосередніми перешкодами їх впровадження є протистояння мовній діяльності 
викладачів-предметників, експериментальність більшості сучасних програм 
CLIL, потреба у високому рівні володіння мовою у викладача-предметника, 
відсутність програм для навчання вчителів, відсутність доказів, які дають змогу 
припустити, що розуміння змісту не знижується відсутністю мовної компетенції, 
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неприродність деяких аспектів (наприклад, оцінювання літератури та культури 
власної країни, що вивчається, через іншу мову) [11, с. 44].

Інтенсивне використання даної методики на практиці дозволило також виділити 
деякі проблеми, пов’язані з ї ї впровадженням в навчальний процес. Однією 
з основних проблем є необхідність формування специфічних професійних 
компетенцій викладачів CLIL. На жаль, на сьогоднішній день у викладачів 
іноземної мови немає достатнього багажу знань з того чи іншого предмету, 
який вивчається іноземною мовою. З іншого боку, недосконале володіння 
іноземною мовою викладачами-предметниками з метою викладати свій предмет 
за допомогою іноземної мови також є гальмуючим моментом в умовах роботи 
з даною методикою [13, c. 37].

Отже, для реалізації подібних програм у ВНЗ необхідні висококваліфіковані 
викладачі, здатні читати лекції і проводити практичні, семінарські та лабораторні 
заняття як рідною, так і іноземною мовою. Одним із способів вирішення проблеми, 
який успішно реалізується в багатьох вишах, є підвищення рівня знань з іноземної 
мови викладачами-предметниками, а також консультації їх при підготовці лекцій 
і навчально-методичних матеріалів з викладачами кафедр іноземних мов. Крім 
того, дуже ефективними, хоча і складно здійсненними в силу економічних причин, 
є стажування в країнах, мова яких вивчається для вдосконалення володіння 
іноземною мовою [14, c. 6–7].

Варто зазначити, що вищезгадану проблему вже почали вирішувати  
в Полтавському національному педагогічному університеті. Були запроваджені 
курси вивчення іноземної мови для викладачів ЗВО, після яких вони успішно 
склали іспити на вступ на навчання за програмою «Філологія (Германські мови та 
літератури (переклад включно), перша – англійська)».

Також однією із проблем є низький рівень володіння іноземною мовою студентами. 
Це призводить до проблем у розумінні матеріалу, що вивчається, та розвитку 
комплексу невпевненості в собі. Крім того, доволі часто у групі присутні люди 
із різними рівнями опанування мови. Це призводить до гальмування розвитку 
здібностей вправніших студентів та завищених вимог до менш обізнаних. 
А така ситуація суперечить принципам самої методики предметно-мовного 
інтегрованого навчання. Ця проблема до сих пір є невирішеною, оскільки 
передбачає додаткового фінансування з боку держави або приватних осіб.

Висновки. Використання методики предметно-мовного інтегрованого навчання 
позитивно впливає на процес опанування іноземної мови. CLIL уможливлює 
паралельне засвоєння знань профільної та мовної дисциплін, що є ключовим 
в умовах дефіциту навчальних годи. Однак, реалізація цього процесу має ряд 
проблем, а саме недостатній рівень володіння мовою викладачів фахових 
предметів та студентів, різний рівень володіння мовою студентами у групі та 
неповне розуміння специфіки фахових предметів викладачами іноземної мови. 
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USING CLIL FOR LEARNING A FOREIGN LANGUAGE IN  
A PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

ABSTRACT

The article examines the peculiarities of using the methodology (CLIL) in the process 
of training future teachers in modern higher education institutions of Ukraine. The 
general principles of the methodology (CLIL) were explained. Attention is drawn to the 
application of the methodology (CLIL) in a pedagogical higher educational institution. 
The advantages and disadvantages of using subject-language integrated education 
were indicated.
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methodology (CLIL), educational content, motivation, education.

WYKORZYSTANIE CLIL DO NAUKI JĘZYKA OBCEGO W IN-
STYTUCJI DYDAKTYCZNEJ

STRESZCZENIE

W artykule przeanalizowano specyfikę wykorzystania metodologii (CLIL) w procesie 
kształcenia przyszłych nauczycieli w nowoczesnych szkołach wyższych Ukrainy. 
Wyjaśniono ogólne zasady metodologii (CLIL). Zwrócono uwagę na zastosowanie 
metodyki (CLIL) w placówce pedagogicznej. Wskazano zalety i wady stosowania 
zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego.

SŁOWA KLUCZOWE

metodyka (CLIL), treść edukacyjna, motywacja, szkolenie.
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THE HARDINESS OF PERSONALITY AS A NECESSARY 
COMPONENT OF PROFESSIONAL AND LIFE SELF-
FULFILLMENT UNDER WAR CONDITIONS

ABSTRACT

The article examines the issue of formation and development of the hardiness of personality as  
a professional component of the training of students in higher education under war conditions. The 
trends of the modern world and the challenges currently facing the personality are presented. An 
analysis of theoretical approaches to the construct ‘hardiness of personality’ by foreign and domestic 
scientists was carried out. The content and structural characteristics of the hardiness of personality 
are singled out. The basic definition of the concept of ‘hardiness of personality’ and directions of its 
development in accordance with the today’s realities are proposed.

KEYWORDS

personality, student, higher education, hardiness, motivation, beliefs.

INTRODUCTION

The trends of the modern world are constantly accelerating the personality life. The 
integration of the personality into the informational environment, constant movement 
and development of high technologies contribute to the rapid transmission of 
information as a political, economic, public, social content in the world [2]. The excessive 
concentration of such situations exceeds the level of capabilities and resources of 
the individual, who opposes these situations, which causes negative consequences. 
This creates threats to the stable existence of the personality and creates extreme 
conditions for its existence and stimulates stress.
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Studying the personality ability to overcome difficulties in life, scientists refer to such 
concepts as freedom, awareness of choice, responsibility, obligations, finding meaning 
in life, which undeniably refers to the hardiness of  personality.

The term ‘hardiness of personality’ was introduced into scientific circulation not so long 
ago, about thirty years ago. However, many scientists have already managed to conduct 
research on this personality trait. For instance, a longitudinal study of managers of 
a large telecommunications company in the state of Illinois (Illinois Bell Telephone 
Company – IBT) [1]. In connection with the change in the legislation, the employees of 
this company were deliberately notified of a significant reduction in personnel within 
several months. This situation contributed to the development of somatic diseases, 
provoked distress reactions, mental disturbances in employees awaiting their fate. This 
fate befell only two-thirds of the employees who were in this situation. A third of the 
study participants showed the opposite effect: these employees began to improve their 
performance, their resources were activated, they worked and felt better than ever. It is 
on the basis of this sample that S. Maddi was able to establish the difference between 
‘afflicted’ employees and ‘successful’ ones, to highlight the key factors of sustainability 
and to highlight the feature that affects it. During this study, S. Maddi also found  
a clear inverse relationship between the severity of the hardiness components and the 
likelihood of serious illness for an employee exposed to stress during the year. With low 
expression of all three components, the risk of the disease was 92.5%, with high levels 
of one, two, and three components – 71.8%, 57.7%, and 7.7%, respectively [1]. These 
data confirm not only the importance of the components of hardiness, but also the 
systemic, synergistic nature of their interaction, in which the joint effect exceeds the 
effect of each component individually.

A study of managers showed S. Maddi that not everyone reacts to stress in the same 
way: some despair and get bored, while others activate their internal resources and 
start working better. This stimulated the development of the methodology for a more 
in-depth and detailed study of hardiness, as well as for the search for relationships of 
hardiness.

When analysing S. Maddi’s methodology for measuring of hardiness, three areas can 
be distinguished:

1. The connection of hardiness with psychological variables of problems and disorders.  
In the framework of this direction, a positive connection was found with transform-
ational work (the ways of coping with a difficult situation were measured using the 
‘Ways of Coping Checklist’), with creativity and innovation (based on the tested 
methods of action with various types of objects), a fairly stable sense of human 
inclusion and experiencing the actions taking place as  the results of one’s actions and 
choices as a way to learn new things, ego strength,dominance,social desirability and 
social responsibility (scales of the MMPI-II and MCMI-III questionnaires); the negative 
relationship was related to the level of tension, displacement, authoritarianism, 
susceptibility to cardiovascular diseases, with problems at work, depression, anxiety 
and addiction; it was found that vitality is not related to a person’s innate vulnerability 
to diseases; a high level of subjective stress and a low level of hardiness were a reliable 
way of predicting the development of somatic diseases;

2. The connection of hardiness with positive personality characteristics. S.Maddi 
examined the relationship of hardiness with similar constructs and personality traits: 
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sense of connectedness, optimism, self-efficacy, resilience, religiosity, etc.; many of the 
mentioned personality traits have a similar nature, cause and method of action, but 
still there are certain differences, in particular, a sense of connectedness characterizes 
the potential for healthy development and psychological stability, but it is based 
on understanding and acceptance, and life stability, in turn, is brighter and deeper. 
intervention in problems; also S. Maddi compares the capacity of optimism and resilience 
to predict coping strategies, research has shown that, firstly, not all coping strategies 
can be predicted on the basis of a person’s optimism, and secondly, the predicted ability 
of resilience is markedly higher than expected capacity for optimism; self-efficacy or  
a person’s confidence in the ability to perform a certain activity is often correlated with 
one of the components of hardiness – control; control is a general disposition, when 
self-efficacy is contained within certain activities; self-efficacy is close to the component 
of control, but its relationship with the two remaining components – involvement and 
risk-taking remains unclear; studying resilience, S. Muddy distinguishes this concept 
from hardiness due to the fact that it is more related to behavioural reactions and is 
problematic, as written by S. Maddi and D. Khoshaba in the book ‘Resilience at Work [1].

Hardiness, in turn, is the solution to the problems, an answer to questions about 
mechanisms of hardiness.It worth noted that religiosity, like hardiness, contributes to 
a person’s sense of support. But religiosity finds its source in belief in the supernatural, 
and the source of sustainability is a person’s personal efforts, his organization and 
generalization of the picture of the world. Both religiosity and hardiness contribute to 
protection against stress and tension, but they act rather in parallel, independently of 
each other, enhancing the coping effect.

3. The relationship between hardiness and environmental variables. The connection 
between the hardiness of people and the success of activities in various spheres has 
been revealed. Thus, studies conducted by S. Maddi show that hardiness contributes to 
better self-regulation of activities in stressful conditions, as well as in monotonous tasks 
and long waits. With pronounced components of hardiness, a person better navigates 
in a difficult situation and shows better results in life and professional self-realization.

 The concept of hardiness as a psychological phenomenon began to be considered quite 
recently. In the early 80s of the 20th century, the term ‘hardiness’ was introduced into 
the conceptual apparatus of psychological science by American psychologists Suzanne 
Kobasa and Salvatore Maddi [5]. Currently, in psychological science there is no unified 
vision of the essence of this concept, since its meaning is similar to different terms, 
different times, introduced into the conceptual apparatus of psychological science 
and philosophy: ‘The Courage to Create’ (R. May), ‘Sein und Zeit’ (M Heidegger). A new 
phenomenon from the point of view of the theoretical positions of existential psychology 
and stress psychology appears based on the use of the philosophical concept of courage 
(German existentialist philosopher Paul Tillich). Later, S. Maddi begins to operate with 
a new concept and develops a model of hardiness. In the framework of this model, 
hardiness is considered as ‘those beliefs of a person that allow to remain active and 
prevent the negative consequences of stress’ [3]. It is appropriate to take into account 
that the above-mentioned components of hardiness originate from childhood and 
adolescence – this is the most favorable period for the development of components, 
although it is quite possible to increase the level of involvement, control or risk-taking 
at an older age.
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One of the key factors in the development of these components is the relationship 
between children and parents: the acceptance and support of the child by the parents, 
the manifestation of love and care for him, the approval of the initiative and the desire 
of the child to increase the complexity of the assigned tasks, as well as the saturation 
of life with impressions, its variability and diversity. Analysing hardiness of personality, 
S. Maddi noted the expression of three components of hardiness, which prevent the 
emergence and development of tension in stressful situations.

The first of these components is commitment and S. Maddi defined it as ‘the conviction 
that involvement in what is happening gives the maximum chance to find something 
worthwhile and interesting for the individual’ [4]. It is noted that having a developed 
component of involvement, a person gets satisfaction from his activity, from the ability 
to find something interesting for himself in it. In the absence or insufficient development 
of involvement, a feeling of rejection, alienation from life and events in it may appear.

The second component of hardiness is control. Control is the attitude that there is  
a chance to influence what is happening, and you should not miss this chance. With  
a weak expression of this component, a person may ‘give up’ at every encounter with 
difficulties. The latter is risk acceptance (challenge) – a person’s position in life, which 
consists in the fact that without overcoming oneself, without leaving the comfort zone, 
the opportunity and chance of gaining new experience falls sharply. It doesn’t matter 
if the new experience is positive or negative, the individual in any case considers the 
acquired knowledge to be important, applicable in later life, which constitutes a certain 
value. Therefore, S. Maddi’s postulate is conceptually and practically significant that 
the basis of resilience is not the denial of stress, as modelling an unreal situation, but 
the ability to recognize the reality of a stressful situation and courage, as the desire 
to turn this situation into an advantage for oneself: ‘If you change the situation itself 
is impossible... hardiness takes the form of compensatory self-development, actually 
hypercompensation’ [5].

In his model of hardiness, S. Maddi includes not only the construct of the specified 
components, but also five main mechanisms that allow the vitality of an individual to 
have a kind of buffering effect on the development of diseases and the reduction of the 
overall effectiveness of an individual’s activity:

• Hardiness of belief – appraisal of life changes as less stressful based on engagement, 
control and risk acceptance.

• Creation of motivation for a transformational business, which involves openness 
to everything new, a person’s readiness to act actively in a stressful situation (the 
person’s use of life-sustaining coping strategies).

• Strengthening the immune response through mental and physical mobilization.
• Strengthening responsibility and care for one’s own health (hardiness of health 

practices).
• Finding effective social support that will facilitate the transformational process 

through the development of communication skills [6].

The practical significance of Muddi’s model is that the author considers hardiness not 
just as a psychological phenomenon, but as an important internal resource (attitude) 
that a person can understand and change in order to maintain his physical, mental and 
social health. In other words, sustainability in the concept S. Maddi is what gives human 
life value and meaning in all circumstances [7].



ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552        2022, nr 15

117

It is worth noting that in the future, scientists conducted various studies that allowed 
not only to expand the area of understanding of the phenomenon of hardiness, but also 
to clarify the mechanisms of its action and formation in the structure of a individual’s 
personality.

In particular, within the framework of the concept of stress, A. M. La Greca (1985) studied 
psychological factors in coping with stress. Western researchers were particularly 
interested in the problem of the impact of the phenomenon of hardiness on the mental 
and physical health of a person. Their research ‘showed that high activity intensity, 
pronounced Type A personality characteristics, low level of social support, ineffective 
coping strategies and low level of the cognitive component of hardiness in a person are 
indicators on the basis of which a lower level of physical and psychological health can 
be predicted’ [6].

Victor Florian, Mario Mikulincher, and Orit Taubman’s [7] study constructs  hardiness 
that allowed us to specify the role of each. Thus, inclusion increases the level of mental 
health, reduces threat assessment and the use of emotion-focused coping strategies, 
increasing the role of secondary re-evaluation of events. The expressiveness of control 
indicator has a positive effect on mental health, causes a decrease in the assessment of 
the threat of the event, contributes to the re-evaluation of the event and stimulates the 
use of coping strategies focused on solving problems and seeking support.

It should be noted that there is still no single approach to the description of the 
psychological phenomenon of hardiness of individual. Psychologists, Teachers, Social 
Pedagogues, Sociologists, Philosophers, etc. are currently in the discussion field.

The object of the research is the hardiness of personality. 

The research aim is to carry out a theoretical analysis of the concept of ‘hardiness of 
personality’, to single out the mechanisms of formation and development of hardiness 
of personality as a necessary component of the professional training of those seeking 
higher education under war conditions.

Methods of the research entail analysis, synthesis, generalization, observation and 
conversation.

DISCUSSION

It is generally accepted that hardiness as a personal resource is the basis of motivational 
orientation .

In the works of domestic scientists, three main directions of interpretation of the 
phenomenon of hardiness are distinguished:
1. Hardiness as a resource of the individual’s potential, which may be in demand in 
certain situations.
2. Hardiness as an integral psychological property of the individual, which develops on 
the basis of active interaction with life situations.
3.Hardiness as the ability to social and psychological adaptation, taking into account 
the dynamics of meaningful self-regulation.
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It should be noted that each structural component of hardiness provides its contribution 
to a positive reassessment by the individual of a negative event that has occurred, and 
together they ensure the choice of a sustainable coping strategy: ‘Hardiness in general 
contributes to a positive reassessment of the meaning of everything that happened to 
the individual, for its further growth. This type of coping strategies (most closely related 
to the search for meaning) is the result of the interaction of all three components [8].

Attention should be paid to the problem of the impact of hardiness on personal 
choice. A study conducted by a group of existential psychologists made it possible to 
prove experimentally that ‘in a situation of personal choice, hardiness is a factor that 
determines the willingness to choose a new, unusual situation, a situation of uncertainty 
as opposed to an indifferent, impersonal choice or a choice of a familiar and familiar 
situation’ [9] This research allowed the authors to rethink the role of resilience, which, 
in their opinion, is not reduced to a buffer role in a stressful situation, but is ‘one of 
the key parameters of an individual’s ability to mature and complex forms of self-
regulation, one of the supporting variables of personal potential’ [9]. In recent years, 
research has appeared in domestic science aimed at identifying the peculiarities of the 
manifestation of the phenomenon of resilience in teenagers and its connection with 
personal characteristics and health indicators; the hypothesis about the relationship 
between the components of the vitality of the value orientations of the individual 
and the tendency to deviant behavior was investigated. The interest of scientists and 
practitioners in the phenomenon of hardiness is not just exhausted, but will continue 
to expand in connection with the need to solve various applied tasks, to find answers 
to the challenges of the times.

It is worth noting that the concept of resilience, introduced by Susan Kobasa [6] and 
Salvatore Maddi [5], is at the intersection of existential psychology and the applied 
field of stress psychology and, in our opinion, within the scope of science, theory and 
practice of social work and social pedagogy.

Scientists S. Maddi and S. Kobasa in the study of managers of a telecommunications 
company noted that vitality is a personal characteristic that is a general measure of  
a person’s mental health and reflects three life attitudes: involvement, confidence in 
the ability to control its events, and readiness to risk [5].

The authors of the article, having carried out a theoretical analysis of the concept 
of ‘hardiness of personality’, offer the following definition: ‘hardiness is a system of 
attitudes and beliefs of the individual that contribute to inclusion in the process of 
increased complexity, control and management of this process, as well as the perception 
of events as positive in nature, so and negative as a social experience for the further 
growth and development of the individual’[author’s ].

CONCLUSIONS

Analysing the activity of the individual, we can claim that hardiness provides a person 
with flexible self-regulation of activity, despite fatigue. In a number of studies [8], 
it was found that in difficult working conditions, when long waiting can be replaced 
by monotonous activities, the level of hardiness affects job satisfaction and the 
experienced level of stress, as well as the effectiveness of activities and job satisfaction 
in general.
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Therefore, hardiness has similar characteristics with various personal constructs. 
Hardiness has a clear direction of its role and purpose, which contribute to the 
separation of dependence between its components and the best ways of behaviour of 
the individual in problematic situations that arise in life.

Currently, under war conditions in Ukraine, the following mechanisms for the 
formation and development of hardiness of personality as a necessary component of 
the professional training of students of higher education are sufficiently effective and 
efficient:

• Evaluation of life changes as less stressful, development of personal self-regulation 
and self-realization.

• Formation of an individual course of action for coping with stressful situations 
under martial law.

• Increasing personal responsibility for one’s own well-being.
• Search for social support and development of personal mobility in modern society.
• Formation and development of professional competence of hardiness by applying 

and combining theoretical knowledge and practical experience.

Further research in the field of social work and social pedagogy should include the study 
of the content and structure of professional competence of hardiness of personality 
under conditions of realities, challenges and social changes.
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,,TWARDOŚĆ OSOBOWOŚCI” JAKO NIEZBĘDNY SKŁAD-
NIK SAMOREALIZACJI ZAWODOWEJ ORAZ ŻYCIOWEJ,  
W WARUNKACH WOJENNYCH

STRESZCZENIE

W artykule podjęto problematykę kształtowania się i rozwoju odporności osobowości, 
jako komponentu zawodowego kształcenia studentów szkół wyższych, w warunkach 
wojennych. Przedstawiono trendy współczesnego świata oraz wyzwania stojące 
obecnie przed osobowością. Dokonano analizy teoretycznych podejść do konstruktu 
„twardość osobowości” przez naukowców zagranicznych i krajowych. Wyróżniono treść 
i cechy strukturalne odporności osobowości. Zaproponowano podstawowe definicje 
pojęcia „twardość osobowości” oraz kierunki jej rozwoju, zgodnie ze współczesnymi 
realiami.
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АМАЗОНКИ – ФЕНОМЕН ЖІНОЧОГО ГЕРОЇЗМУ У 
СУСПІЛЬСТВАХ ДЕРЖАВ РАБОВЛАСНИЦЬКОГО СВІТУ

АНОТАЦІЯ

У статті наведено результати теоретичного дослідження, метою якого було У сучасній науці 
існує термін – історична фемінологія. Термін «фемінологія» має походження від латинського 
слова «феміна» (жінка) та грецького «лоґос» (наука або вчення). Буквально жіноча фемінологія 
− це напрямок загальної історії, що досліджує роль жінок в історико-діалектичних процесах 
державотворення протягом усього існування людської цивілізації та виробляє інструменти 
для такого дослідження. За часів безкласового суспільства, жінки гучно заявляли про рівні 
права з чоловіками. І як результат − гінекократичні суспільні стосунки у ранні епохи існування 
людської цивілізації. У період Середнього царства Єгипту (2040−1640 рр. до н.е.), єгиптянки 
мали незалежність від чоловіків, мали власну справу, кошти, майно, тощо. Усім відомі імена 
Єгипетських цариць Нефертіті, Хатшепсут, які були знаковими фігурами, не менш відомими 
ніж чоловіки-фараони. Не залишила поза увагою історія і жіночий героїзм періоду античності. 
Про їх подвиги у своїх літописах писали Гомер, Гелланік, Геродот, Страбон, Плутарх, Діодор 
Сіцілійський та ін. Хронологічні межі дослідження, описані у статті, охоплюють часові проміжки 
рабовласницького періоду – першої в історії суспільства класової формації. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА

історія фізичної культури, жіноча фемінологія, гінекократія, матріархат, амазонки, скіфи, 
сармати, греки.

Постановка проблеми. 

Історичну науку, починаючи з моменту її заснування, турбувало питання про 
роль жінки у творенні сучасного суспільства, про їхню участь у розбудові ранніх 
безкласових цивілізацій, державностей класових суспільств, формування 
сучасної політичної карти світу та участь у великій політиці протягом усього 
існування людської цивілізації. Так результати наукових пошуків, які намагалися 
дати відповідь на зазначені питання, сформували самостійний напрям 
історії – історична фемінологія. Саме вона намагається відтворити історичну 
справедливість і оптимістично підійти до розв’язання питання актуальності 
жінок в історії суспільства.

s. 121-130
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За доби безкласового суспільства, був період, який нам відомий під назвою 
матріархат – час, коли жінки домінували в сім’ї, суспільстві, державі. Культ жінки був 
возведений до божественного. Процес народження дітей мав сакральний зміст  
і жінка прирівнювалася до матері-землі, яка теж давала (народжувала) продукти 
харчування рослинного походження і опосередковано продукти тваринного 
походження, таким чином підтримуючи життя людей. І невипадково, що 
стародавні скульптурні зображення Богині-землі, були звичайним відтворенням 
аморфного образу земної жінки, що сидить на царському троні. За часів 
безкласового суспільства, з появою класових економічних відносин, жінки завжди 
поряд з чоловіками боронили власні території, так само героїчно билися під час 
військових кампаній, приймали відповідальні політичні рішення, здійснювали 
реформи власних держав тощо. Жіночий героїчний епос був актуальним  
в грецькій міфології − міфи про амазонок, в індійських ведичних текстах − міфи 
про богиню Калі, в скандинавському епосі – оповіді про валькірій, китайські 
перекази – про відважну Хуа Мулань тощо. Як бачимо перераховані факти, дають 
можливість констатувати, що жінки рабовласницьких держав, теж внесли великий 
внесок у збереження ідентичності і незалежності своїх культур і цивілізацій.  
То ж хотілося б читати поряд з чоловічими іменами відомих правителів, героїв, 
відважних полководців та воєначальників і імена відважних жінок-воїтельок.

Аналіз актуальних досліджень

Амазонки, жінки-воїни, відважні воїтельки, це терміни, якими називають  
у сучасній історії жінок, котрі демонстрували героїзм, стоїчну відвагу разом  
з чоловіками захищаючи рідні міста, а інколи і власну державу (скіфські і сарматські 
амазонки). Тема жіночого героїзму є досить актуальної на теренах сьогодення. 
Відомий історик, археолог, мандрівник Віталій Літвін, нещодавно презентував 
світові книгу «Землі амазонок», матеріал для якої він збирав, відвідуючи країни 
Північної Африки, Малої Азії, територію Північного Причорномор’я. Автор указує, 
що територія яку займала країна амазонок знаходилась на території сучасної 
Кубані (Російська Федерація). Але з цим фактом можна не погодитись, так як 
амазонки за свідченням Геродота мешкали на просторах Великого Євразійського 
степу. І тому ареал існування жінок-воїнів розширюється на багато більше ніж 
територія сучасної Кубані [6]. 

У своїх роботах, В. Ю. Шевцов висуває припущення, що походження назви 
«амазонка» є відображенням слова «мазати». Щоб налякати ворога, збити його  
з пантелику дівчата-воїни намазували обличчя чорною фарбою, розмальовуючись 
під неймовірних страховиськ. Можливо, саме амазонки вперше застосували 
технологію бойового розфарбовування, так як віра у потойбічні сили у стародавніх 
людей була значною і ефект цього явища використовували амазонки. Проте 
остаточно етимологія, на думку автора, вимагає подальшого вивчення [10]. 

Історик О. Б. Снісаренко вважає, що територія проживання воїтельок практично 
збігається з контурами турецьких районів Амасія і Самсун. Звідси амазонки 
робили свої походи в Азію. Ними побудовані Ефес, Смірна та інші стародавні міста. 
На теренах сьогодення цей факт підтверджується результатами археологічних 
розкопок у південній частині нашої держави, де поряд з курганами-могилами 
чоловіків знаходять і усипальниці жінок-воїнів [1].
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Т. Скрипник, у своїх дослідженнях теми «Амазонки в античній традиції» 
розглядає три основні варіанти існування їхньої держави: перший – як 
народ, що складається виключно з жінок; другий – про такий народ,  
у якого жінкам належить панівне становище, особливо у військовій справі 
та процесах державотворення, третій варіант − пов’язаний із численними 
етнографічними відомостями про те, що жінки брали участь у військових 
діях нарівні з чоловіками. Як зазначає сам автор: «У першому варіанті 
більше міфічного, у другому – міф і реальність уживаються разом, у третьому  
– реальне, безсумнівно, переважає» [2]. Професор М. В. Скржинська відмічала 
еволюцію образу античної амазонки від грецького короткого хітону до костюму 
прикрашеного скіфською оздобою і зброєю [8].

У науковій статті «Фізична культура та її значення у житті народів що населяли 
Україну в до київську історичну добу» спосіб життя та військово − прикладний 
вишкіл відважних жінок за часів скіфо-сарматської доби описали Сергій Лазоренко 
разом з авторським колективом [5]. Існує і суто українська теорія появи на 
політичній арені античних часів войовничих жінок. За цією теорією амазонки 
(косачі, косачки) – войовничо налаштована спільнота давньо-українського 
жіноцтва III–І тисячоліття до н. е., котра заселила пониззя Дніпра, Причорноморські 
та Приазовські степи та прилеглі території. Косачками їх назвали через те, що 
жінки-воїни носили довгу дівочу косу, як ознаку вільної, незалежної жінки, так як 
після заміжжя жінки в ті далекі часи, зазвичай коси спекалися [1, 2, 9]. Не оминули 
зазначеної теми і відомі закордонні науковці. Життя народів що населяли Великий 
Євразійський степ вивчали Баррі Кунлайф та Естер Якобсон [11, 12]. 

Як указує вище згадане, відомості про життя амазонок не складають цілісної 
і системної інформації, особливо в контексті історичного значення щодо 
збереження власної ідентичності. Тому ми зробили спробу в даній статті (мета) – 
узагальнити та систематизувати розрізнену інформацію про героїчні звершення 
жінок і підтвердження їх високого рівня у державотворчих процесах епохи 
першого класового суспільства.

Методи дослідження: для досягнення задекларованої мети авторським 
колективом були використані загальнологічні методи і прийоми дослідження 
– аналіз, порівняння і узагальнення історичної інформації та її систематизація 
відповідно до діалектики розвитку зазначеної проблеми.

Виклад основного матеріалу

Амазонки, або жінки-воїни – це цілий пласт історії і військового мистецтва 
багатьох народів стародавнього світу. У персів (ha-mazan) амазонками були 
жінками-воїнами, у греків (amazos) – це були воїтельки, що спекалися грудей для 
більш кращого володіння луком, в Римі та в інших культурах (amasso) – жінки 
не доступні чоловікам, у Туреччині є територія яка зберегла свою назву і до 
сьогодення (amasia) – можливо назва цього топоніму також має відношення до 
ідентифікації категорії жінок-воїнів. Сам «батько історії» Геродот писав, що скіфи 
називали амазонок «убивцями чоловіків» – «оіор-патра», оскільки, згідно з їхніми 
звичаями, жодна з жінок-воїнів не могла вийти заміж доти, поки не позбавить 
життя ворога, переважно чоловіка [1, 3]. 
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У різні часи тривали активні, хоча й безуспішні спроби розшукати сліди амазонок. 
Легенди про існування дів-войовниць були у Китаї, Японії, Індії, Німеччині, Чехії, 
Америці. В історії кіммерійців, скіфів і сарматів, античні автори, завжди згадують 
відважних воїтельок, які наводили жагу не тільки на степові народи, вони 
дошкуляли і грекам колоністам, і еллінам метропольної Греції.

Калі − індуїстська богиня вічної сили, часу і змін, смерті й знищення, зазвичай 
зображується темною та лютою, з чотирма руками. Калі вважається 
дружиною Шиви та асоціюється з низкою інших богинь, таких як Дурґа, 
Парваті, Бхадракалі, Дакшаяні, Рудрані й Чамунда. У верхній лівій руці вона 
тримає закривавлений меч, що руйнує сумніви й подвійність, в нижній лівій 
− голову демона, що символізує перемогу над злом або темними силами. 
Верхньою правою рукою вона робить захисний жест, що проганяє страх,  
в той час, як нижньою правою рукою благословляє до виконання всіх бажань. 
Чотири руки символізують 4 сторони світу і 4 основних чакри. Три ока богині 
керують трьома силами: творінням, збереженням і руйнуванням. Вони 
також відповідають трьом часам: минулому, сьогоденному і майбутньому,  
і є символами Сонця, Місяця і блискавки. На богині пояс із людських рук, 
які позначають невблаганну дію карми. Як розповідають Ведичні рукописи, 
з раннього дитинства, Калі, мандрувала теренами стародавньої Індії  
і досить добре вивчала військову справу, вправно володіти холодною  
і стрілецькою зброєю. Дівчина все своє життя була одержима думкою боротися 
з несправедливістю, зі злом, з темними силами. Так було до знайомства  
Шивою, який вказав Калі на її божественне призначення. Так Калі потрапила 
до сонму ведичних божеств. Її культ шанується до цього дня особливо  
у столиці Бенгалії Калькутті де зберігся до наших днів храм Калі – Каліґхата, від 
назви якого було названо і столицю.

Валькірії (буквальний переклад «ті що обирають загиблих») — у скандинавській 
міфології войовничі діви, які беруть участь в розподілі перемог і смертей 
в битвах, помічниці Одіна. Нижчі жіночі божества, яких ще називали  
– «дисами». Спочатку валькірії були зловісними духами битв, ангелами 
смерті, які отримували задоволення від виду кривавих ран. У кінному строю 
проносилися вони над полем бою, немов стерв’ятники, і ім’ям Одіна вершили 
долі мужів-воїнів. Трохи пізніше, їх участь у битвах, більшою мірою почала 
відповідати етимології самоназви і валькірії зайнялись обранням найбільш 
відважних та мужніх героїв серед загиблих та перенести їх у Валгаллу, де 
вони ставали «ейхер’ярами» − героями, що на чолі із Одіном мали битися із 
армією мертвих та «йотунів» в час Раґнароку. Мали своїх богинь-воїтельок 
і ранні кельти, за військову справу в них відповідали Бадби та Моррігани.  
У англосаксів – валькірії були духами різанини. 
Героїня китайського твору «Пісня про Мулань» − звичайна провінційна дівчина, 
яку звали Хуа Мулань. Вона пішла на війну замість свого пристарілого батька. 
Одяглася у чоловічій одяг і пішла воювати з неприятелями, так як жінкам суворо 
заборонялося вступати до рядів тогочасної китайської армії. З кожним днем 
участі у війні, загартовувався і мужнів характер дівчини. Її відданість своїй країні 
і мужність у бою вразили імператора і той призначив жінку-воїна на державну 
посаду. Сучасні вчені сперечаються на предмет реальності Хуа Мулань. Дехто 
вважає що згадана героїня була учасницею Північної війни (425−445 рр. н.е.),  
а дехто говорить про міфічність постаті легендарної китаянки. Як би там не було, 
а ім’я Хуа Мулань відоме усім жителям Піднебесної. 
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За свідченням Геродота, в усьому античному світі була відома перемога массагетської 
цариці Тамірис над великим завойовником стародавнього світу, персидським 
царем Кіром ІІ Великим. Який спочатку полонив і вбив сина цариці Спаргапіса, 
а потім і забажав завоювати землі массагетів. Останні, душе хоробро билися за 
власну територію і перемогли багатотисячне військо Кіра ІІ. Ця видатна перемога 
перетворилася в красиву легенду, за якою Тамірис начебто відрубала голову перса 
і втопила її в міхурі з людською кров’ю. Наситивши таким чином кровожерливого 
завойовника. Більш за все Геродот особливості тієї битви все ж таки прикрасив. 
Бо Александр Македонський бачив цілі рештки Кіра ІІ Великого в його похованні  
в Пасаргадах. А деякі сучасники царя, указують на те, що його поховали в Вавилоні 
після дев’ятирічного правління. Можливо це й так, адже Геродот описував події, 
що сталися за сто років до написання Історії і історичний факт за цей час, все  
ж таки піддався метафоричній видозміні.

Відзначилися античні жінки і не тільки на полі брані. За свідченням 
грецької міфології родоначальницею і першою чемпіонкою в боротьбі 
була донька бога Гермеса – Пале. Саме вона дужала представників сильної 
половини людства у суто чоловічому виді змагань. І щоб увіковічнити ім’я 
героїні, вдячні греки назвали спортивний комплекс стародавніх часів для 
одноборств – «палестрою», а самих спортсменів-борців, тривалий час, 
елліни називали «палестритами» [7]. Не менш відомими героїнями античної 
Еллади були воїтельки-жінки з однаковим ім’ям Аталанта, одна аркадська,  
а інша беотійська. Аталанта аркадська вміло володіла луком, була учасницею 
полювання на калидонського вепра. Саме Аталанта першою влучила 
стрілою у тварину, після чого її добив списом Мелеагр. Приймала участь 
у поході аргонавтів під проводом Ясона, під час якого отримала перемогу  
у борцівському поєдинку з Пелеєм. Аталанта беотійська – знана в усій ойкумені 
спринтерка. Кожному хто хотів з нею побратися, вона пропонувала змагання 
з бігу, за умови що претендент на її руку і серце буде бігти без зброї вперед,  
а Аталанта зі списом його наздоганяти. Як розповідають міфи, багато загинуло 
молодих юнаків від списа вередливої діви. Аж доки її не переміг Гіппомен, не 
без допомоги Афіни. Остання дала юнакові золоті яблука, які Гіппомен кидав на 
землю і які під час забігу підбирала Аталанта. І в такий спосіб юнак переміг відому 
на всю Елладу спринтерку. Амазонку Міріну називали «прудконогою» через її 
вправне керування колісницею. За свідченням грецьких міфів, багато перемог 
вона отримала у цьому виді перегонів, змагаючись з чоловіками. Дев’ятий 
подвиг дорійського героя Геракла виявився найважчим у його героїчній кар’єрі.  
І амазонки є причиною того. Вирушивши до країни амазонок, на край Ойкумени, 
Геракл мав заволодіти чарівним поясом Іпполіти, цариці амазонок. Добув він його 
в жорстокій битві з войовничими жінками. Про це розповідав своєму двоюрідному 
брату Еврисфею, сам славетний дорієць.

В історії назавжди залишились подвиги Пентесілеї, яка допомагала царю Пріаму 
у Троянській війні, Телестріди, яка була учасницею воєнної кампанії Александра 
Великого, Міріни – покорительки, свого часу, Півночі Африканського континенту, 
що заснувала власне місто біля берегів озера Трітоніс, Амаги – котра захищала 
Ольвію від скіфів та багато інших. Тринадцять днів жив Александр Македонський 
з царицею амазонок Телестрідою. Остання забажала народити від героя 
дівчинку, майбутню царицю жінок-воїнів. Про це у своїх літописах писали Гомер, 
Гелланік, Геродот, Страбон, Плутарх, Діодор Сіцілійський та ін., відомі скульптори 
античності Фідій і Поліклет увічнили їх подвиги у камені, останньому належить 
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шедевр «Поранена амазонка», битва амазонок з греками – улюблена тема 
еллінського вазопису, п’єси за участі амазонок ставилися в театрах Афін, Єфесу, 
Закросу, Іолку, Мікен тощо. Існує цілий цикл розповідей про боротьбу греків  
з цими настирливими жінками, так звана «Амазономахія». 

Навіть відважний конкістадор Франсіско де Орель’яна, вражений відвагою  
і мужністю індіанських жінок, після бою з індіанцями Південноамериканських 
джунглів, вирішив назвати найбільшу річку Південної Америки – Амазонка.

Досить детально описує життя і побут жінок-воїнів кочових народів Великого 
Євразійського степу, згадуваний нами Геродот, який у своїй Історії описує наступне: 
«Після битви з греками кораблі з полоненими амазонками прибило до берега 
Меотійського озера, у гавані Кремни − землі скіфів. Зійшовши на берег, амазонки 
відправилися углиб країни, захопили табун коней і стали грабувати скіфські землі. 
Через якийсь час вони, нарешті, стали табором. Спочатку скіфи приймали їх за 
чоловіків. А по закінченні деякого часу, після зближення з молодими скіфами, вони 
разом пішли за Танаїс, де стали називатися савроматами». Про такі комунікації 
пише у своїх роботах Гелланік, оповідаючи, як амазонки льодом переправлялися 
через Боспор Кіммерійський (Керченську протоку) на скіфську територію. Згідно  
з інформацією грецьких істориків, амазонки жили на узбережжі Чорного 
моря, поблизу річок Фермодонт і Ірис. Своєрідною особливістю суспільного 
ладу сарматів, особливо в ранній період, було високе становище жінок  
в родині та суспільстві. Вони були не лише хранительками домашнього затишку 
і вихователями дітей, але і воїнами нарівні з чоловіками. Знатні жінки нерідко 
виконували почесні функції жриць. Показово, що в могилу померлої жінки, навіть 
дівчинки, нерідко клали, окрім прикрас і предмети озброєння. Псевдо-Гіппократ 
(470−356 рр. до н.е.) надає і таку дивовижну деталь: «…у дівчат нерідко видаляли 
праві груди, аби вся сила і життєві соки перейшли в праве плече і руку та зробили 
б жінку сильною нарівні з чоловіком». Підтверджує високий статус сарматської 
жінки легенда про царицю − Амагу, яку записав грекомовний письменник II 
ст. н.е. Полієн, в основі якої лежать реальні історичні події, які сталися на межі 
II−ІII ст. н.е. Чоловік Амаги, цар Медосак, був схильним до вживання хмільного 
меду, через що занедбав державні справи. Амага сама розставляла по всій країні 
гарнізони, відбивала напади ворогів та допомагала сусідам, яких ображали. Коли 
скіфське військо оточило Херсонес і останні звернулися за допомогою до Амаги, 
вона, спільно зі 120 добірними воїнами, кожен з яких отримав трьох коней в своє 
розпорядження, за добу подолала майже 200 км і раптово з’явилася в таборі скіфів. 
Амага вбила скіфського царя, а владу передала його синові, наказавши правити 
справедливо і не ображати сусідів. Згодом сармати програли в конкурентній війні 
з готами, а потім їх завоювали гуни, в надрах яких перші і асимілювали. 

На території України і в інших місцях, де ймовірно жили амазонки, були 
знайдені поховання жінок, в яких знаходилися луки, стріли і дротики. Однак 
тут відсутні останки мечів, бойових сокир і іншої зброї ближнього бою (за 
винятком ритуальних кинджалів, що вказує на аристократичне походження 
похованої або її статус жриці). Але факт відсутності бойових сокир ще не 
доводить, що рештки в таких курганах не належать амазонкам. Міф про те, 
що амазонки в ближньому бою користувалися лабрисом (двосторонньою 
сокирою) більш за все з’явився після зображення Пентесілеї – героїні Троянської 
війни на грецькій чаші V ст. до н.е. Закріпив цю думку і Бертель Торвальдсен, 
який відтворив образ воїтельки у камені, тримаючою у правій руці лабрис. 
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Відсутність у похованнях захисних пристосувань і обладунків, вказує на те, що 
жінки, як і підлітки, могли допомагати починати бій (обстрілюючи противника 
з безпечної відстані) і потім йшли в тил основного війська, яке складалося  
з чоловіків.

Рисунок 1. Реконструкція зовнішності амазонок скіфського періоду.

Вік скіфських амазонок коливається від 16 до 60 років, проте половина їх – молоді 
жінки у віці 25−35 років. Про зовнішність амазонок дозволяють судити вже 
згадувані історичні свідоцтва, твори античних митців, малюнки на гончарних 
виробах, їх зображення в камені та на барельєфах храмів. Як правило – це молоді 
красиві жінки (герой Троянської війни Ахіллес, вражений її красою, закохався 
у мертву Пентесілею, яку він і вбив), з розгорнутими довгим волоссям або  
в легких шоломах, в коротких напівпрозорих шатах грецького типу. В живописі на 
вазах, вони ближче персонажам Геродота, одягнені в чоловічі шкіряні костюми, 
так як всі що мешкали за теренами ойкумени – були варварами. Як правило, це 
юна діва у чоловічому вбранні (каптан і вузькі штани з лампасами) одяг облягає 
струнку фігуру, ступні ніг або босі, або в м’яких повстяних чоботах (скіфіках), на 
голові повстяна м’яка шапочка у формі каптура, іноді зі звисаючими ззаду і по 
обидва боки захисними обладунками. І завжди зі зброєю − або це лук і сагайдак зі 
стрілами, або скіфський акінак та спис або дротик. Часто присутній на малюнках  
і щит, зазвичай овальної форми. Найчастіше зустрічаються зображення амазонок 
що боряться, як в кінному, так і в пішому бою. Можна зустріти малюнки дужання 
амазонок з грецькими палестритами (борцями) у борцівських поєдинках, що 
вказує на не аби яку природню силу жінок-воїтельок. Але досить багато і статичних 
зображень озброєних дів поруч з конем або грифоном, який вважався тотемним 
і культовим образом у культурі амазонок.

Висновки та перспективи подальших розвідок. Виникнення такого феномену як 
«амазонки» можна пояснити з точки зору матріархального суспільного устрою, 
у якому домінують жінки не тільки в сім’ї, а і в суспільстві, в державі, виконують 
функції законотворчості та захисту своєї території. Так на політичній карті 
античності з’явилися міста-держави: Ефес, Смірна, Кіма та ін. − де керівні посади 
були сконцентровані в руках жінок-воїнів, де роль верховних жриць також 
належала їм.
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В деяких народів ця традиція залишилась домінуючою і перманентною 
ще протягом багатьох століть, а в інших – вона набула «другого дихання».  
В період з 1645 по 1685 рр. в Дагомеї (Західна Африка) правив амбіційний 
король Хоуегбаджа, який вражений відважністю жінок, які захищають власних 
дітей і своє помешкання, створив воєнізоване жіноче формування. Спочатку 
жінки-воїни полювали на слонів, а син короля перетворив їх на амазонок, 
гвардію, яка охороняла життя короля – «армію чорних фурій», як про них казали 
французькі колоністи. Відбір до гвардії дівчат, розпочинався з восьми років. 
Але потрапити до відбірних військ було не під силу загальній масі дагомейських 
жінок. Жорсткі умови випробовувань відбирали фізично сильних, витривалих, 
розумних і вродливих амазонок. В лавах жіночої гвардії існували відносини 
на зразок сучасної «дідівщини» і служиві жінки створювали умови аду для 
молодих воїтельок. Дагомейські дівчата вивчали військове мистецтво, вправне 
володіння вогнепальною зброєю, особлива увага приділялась бою з мачете. 
Фінальним випробовуванням була ініціація відрубування голови противника, 
для цього заходу використовували зазвичай полонених. «Армія чорних фурій» 
− була гордістю короля Дагомеї. Недооцінивши військовий вишкіл африканських 
амазонок, французи розтягнули в часі підкорення невеликої території на Заході 
Африки.

Перераховані вище факти указують, що прекрасний міф про античних амазонок 
виявився абсолютною реальністю. І тому виходячи з визначення історичної 
фемінології, ми з повною впевненістю у власних висновках, можемо відзначити 
гідне місце жінки в історії розвитку сучасної цивілізації і суспільства разом взятих.

ЛІТЕРАТУРА

[1] Доватур А. И., Каллистов Д. П., Шишова И. А.: Народы нашей страны в «Истории» Геродота 
: тексты, перевод, комментарий. М.: Наука, 1982. 455 с.
[2] Золото степу. Археологія України / Авт.-упоряд. П. П. Толочко, В. Ю. Мурзін Акад. наук 
України, Інститут археології (Київ). Київ: Шлезвіг, 1991. 439 с.
[3] Історія України писана у V ст. до нашої ери Геродотом, перекл. Спасько С. К. К.: ФОП 
Стебеляк О. М., 2012. 144 с. 
[4] Кун Н. А.: Легенди и мифы Древней Греции. Харьков: СПДФО Чиженко С. Ю., 2003. 480 с.
[5] Лазоренко С. А.: Фізична культура народів, що населяли територію України до 
слов’янської доби. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. 
Шевченка [Текст]. Вип. 140, гол. ред. Носко М. О. Чернігів: ЧНПУ, 2016, c. 364−369.
[6] Литвин Виталий. Земли амазонок. Мюнхен, 2021. 216 с.
[7] Мандзяк А. С.: Боевые искусства Европы. Мн. : «Современное слово», 2005. 352 с.
[8] Скржинская М. В.: Культурные традиции Эллады в античных государствах Северного 
Причерноморья. К. : Институт истории Украины НАН Украины, 2010. 324 с. 
[9] Черненко Є. В.: Военное дело скифов. Великая Скифия. Киев: Запорожье, 2002. 340 с.
[10] Шевцов В.Ю.: Русь.  Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2003. 167 с.
[11] Barry, C.: The Scythians: Nomad Warriors of the Steppe. UК : Oxford, 2019. 399 c.
[12] Jacobson, E.: The Art of the Scythians: The Interpenetration of Cultures at the Edge of the 
Hellenic World. BRILL, 1995. ISBN 9004098569.



ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552        2022, nr 15

129

AMAZONS – A PHENOMENON OF FEMALE HEROISM IN 
THE SOCIETIES OF THE STATES OF THE SLAVE OWNING 
ERA

ABSTRACT

In modern science there is a term – historical feminology. The term „feminology” comes 
from the Latin word „femina” (woman) and the Greek „logos” (science or teaching). 
Literally, women’s feminology is a direction of general history that investigates the 
role of women in the historical-dialectical processes of state formation throughout 
the existence of human civilization and produces tools for such research. During 
the time of classless society, women loudly declared for equal rights with men. And 
as a result - gynecocratic social relations in the early eras of the existence of human 
civilization. During the Middle Kingdom of Egypt (2040-1640 BC), Egyptian women had 
independence from men, had their own business, funds, property, etc. Everyone knows 
the names of the Egyptian queens Nefertiti, Hatshepsut, who were iconic figures no 
less famous than the male pharaohs. History did not ignore the female heroism of the 
period of antiquity. Homer, Hellanicus, Herodotus, Strabo, Plutarch, Diodorus Sicilia 
and others wrote about their exploits in their annals. The chronological limits of the 
research described in the article cover the time spans of the slave period – the class 
formation which was the first one in the history of society.

KEYWORDS

history of physical culture, female feminology, gynecocracy, matriarchy, Amazons, 
Scythians, Sarmatians, Greeks.
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AMAZONKI – ZJAWISKO ŻEŃSKIEGO HEROIZMU W SPO-
ŁECZEŃSTWACH PAŃSTW ERY NIEWOLNIKÓW

STRESZCZENIE

We współczesnej nauce istnieje termin – feminologia historyczna. Termin „feminologia” 
pochodzi od łacińskiego słowa „femina” (kobieta) i greckiego „logos” (nauka lub 
nauczanie). Dosłownie feminologia kobiet jest kierunkiem historii ogólnej, który 
bada rolę kobiet w historyczno-dialektycznych procesach kształtowania się państwa 
przez cały czas istnienia cywilizacji ludzkiej i wytwarza narzędzia do takich badań.  
W czasach społeczeństwa bezklasowego kobiety głośno deklarowały równouprawnienie 
z mężczyznami. A w rezultacie - ginekokratyczne stosunki społeczne we wczesnych 
epokach istnienia cywilizacji ludzkiej. W okresie Środkowego Królestwa Egiptu (2040-
1640 p.n.e.), Egipcjanki miały niezależność od mężczyzn, miały własny biznes, fundusze, 
majątek itp. Wszyscy znają imiona egipskich królowych Nefertiti, Hatszepsut, które 
były kultowymi postaciami, nie mniej znanymi niż męscy faraonowie. Historia nie 
ignorowała kobiecego heroizmu okresu starożytności. Homer, Hellanicus, Herodot, 
Strabon, Plutarch, Diodorus Sicilia i inni pisali o swoich wyczynach w swoich annałach. 
Opisane w artykule granice chronologiczne badań obejmują rozpiętość czasową okresu 
niewolnictwa – pierwszej w dziejach społeczeństwa formacji klasowej.
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historia kultury fizycznej, feminologia kobiet, ginekokracja, matriarchat, Amazonki, 
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CRISIS MANAGEMENT DURING THE IMPLEMENTATION 
OF SCIENTIFIC PROJECTS ON CRITICAL TECHNOLOGIES 
DURING THE WAR: 
THE EXPERIENCE OF A DISPLACED UNIVERSITY 

ABSTRACT

The article presents the experience of Berdyansk State Pedagogical University in the implementation 
of crisis management of scientific projects during the war and under the conditions of occupation. 
Based on experience, the authors show the problems and challenges Ukrainian scientists to face 
in occupied cities and territories where active hostilities are taking place. Based on the analysis of 
the current situation and the survey of scientists of the BSPU participating in the scientific projects’ 
implementation, the main factors that prevent scientific research implementation have been 
established. The authors present their own vision of crisis management during wartime, identify risks, 
and offer tools for their minimization. Next, the authors analyse the effectiveness of the measures 
taken. The article is useful for managers of all levels, because it raises important questions about 
the stability of the functioning of the science and education system in force majeure circumstances.

KEYWORDS

scientific projects, crisis management, scientific research, researchers, risks, displaced university, 
occupation, war

Introduction

The science, education, and cultural functioning depend significantly on the available 
conditions and resources. For the successful operation of these institutions, the 
presence of the following is necessary: 
• material and technical resources,
• human capital,
• adequate level of financing,
• sustainability and stability of the current situation. 
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The experience of the Covid-19 pandemic has shown the world that the usual 
mechanisms for organizing activities do not work. And it is necessary to develop new 
schemes and tools. During the two years of the pandemic, humanity has adapted to 
new challenges. Most organizations and institutions have demonstrated the ability to 
organize their work remotely and online. The war launched by Russia against Ukraine 
on February 24, 2022, exposed some obstacles to the implementation of the activities 
of higher educational institutions and scientific institutions.

At the same time, before the beginning of the large-scale invasion of Russia on the 
territory of Ukraine, the state understood the importance of implementing military 
scientific programs aimed at the introduction of critical technologies. State target 
programs and state budget funding of scientific projects demonstrated an emphasis on 
the development of dual-purpose technologies. Such technologies have a pronounced 
applied nature and conduct both fundamental and experimental research. Of course, 
experimental research requires more resources, including [1, 2]:
• powerful material and technical base,
• access to modern equipment,
• availability of components and materials,
• close connection with business and production, etc.

At the time of writing the article (4 months of active hostilities on the territory of 
Ukraine), many Ukrainian universities and scientific institutions suffered significantly 
from the armed conflict unleashed by Russia. Many institutions were almost destroyed, 
some partially lost their educational and scientific premises, and a few universities and 
scientific institutions ended up in the territories occupied by the Russian invaders. In 
these conditions, even the most progressive institutions are unable to continue full-
fledged activities. Ukraine, like the whole world, was not ready for such challenges.

Berdyansk State Pedagogical University is located in the city of Berdyansk, Zaporizhzhia 
region. The city was occupied on February 27, that is, from the very first days of the 
war. Occupation has its characteristics. Active hostilities do not take place in such cities, 
institutions and institutions are not destroyed. However, it is impossible to conduct 
educational and scientific activities.

Military events negatively affect all areas of life, business, infrastructure, etc. [3]. In the 
situation of occupation of part of the territories, Ukrainian universities cannot carry 
out educational activities in the legal field. The occupation of part of the Donetsk and 
Luhansk regions, as well as the annexation of Crimea, led to the relocation of most 
universities from these territories to the territory under the control of the Ukrainian 
authorities [4]. However, several studies show the positive impact of a displaced 
university on a host city [5-7].

In this article, based on our own experience, we demonstrate the peculiarities of the 
implementation of scientific projects during the war and occupation, we present the 
established mechanisms of crisis management and tools for overcoming existing 
obstacles. We show what challenges higher education institutions of Ukraine face today 
and try to answer the question - Is it possible for educational and scientific institutions 
to function in the conditions of the active phase of the war? Understanding the factors 
that influence the activity of scientists and the ways of possible overcoming crises will 
make it possible to develop effective emergency response mechanisms in the event of 
force majeure and insurmountable circumstances.



ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552        2022, nr 15

133

Retrospective analysis of the current situation
According to the Law of Ukraine, the priority directions of the development of science 
and technology are defined, in particular:

1. fundamental scientific research on the most important problems of scientific-
technical, socio-economic, socio-political, and human potential development to 
ensure Ukraine’s competitiveness in the world and sustainable development of 
society and the state

2. information and communication technologies
3. energy and energy efficiency
4. rational nature management
5. life sciences, new technologies for the prevention and treatment of the most 

common diseases
6. new substances and materials.

At Berdyansk State Pedagogical University, state budget financing projects are carried 
out in the following directions (Table 1).

Tab. 1. State-budget scientific projects currently being implemented at Berdyansk State Pedagogical University

# Project name Project type

The corresponding 
priority direction of the 
development of science 

and technology

Project im-
plementa-
tion period

Implementers

1

Theoretical and metho-
dological principles of 
systematic fundamen-
talization of training 

future specialists in the 
field of nanomaterials 
science for productive 
professional activity

Fundamen-
tal research

1) fundamental scientific 
research on the most 
important problems 

of the development of 
scientific-technical, socio
-economic, socio-politi-
cal, human potential to 
ensure Ukraine's com-

petitiveness in the world 
and the sustainable 

development of society 
and the state;

2021 – 2023

Doctors of Science 
– 3, Candidates of 
Sciences – 1, rese-
archers without a 

scientific degree – 1, 
technical staff – 1, 
graduate students 

– 2

2

The search for optimal 
conditions for the 

synthesis of nanostruc-
tures on the surface of 
semiconductors A3B5, 

A2B6 and silicon for 
photonics and solar 

energy

Scientific 
work of 
young 

scientists

6) new substances and 
materials 2022 – 2024

Doctor of Science 
– 1, Candidates of 
Sciences – 2, rese-
archers without a 

scientific degree – 1, 
technical staff – 1, 
graduate student 

– 1

Source: compiled by the authors

Fundamental research 

Fundamental research «Theoretical and methodological principles of systematic 
fundamentalization of training future specialists in the field of nanomaterials science 
for productive professional activity» aims to develop and experimentally test the 
theoretical and methodological principles of systematic fundamentalization of 
professional training of future specialists in the field of nanomaterials science for 
productive activity, and as well as the creation of innovative nanomaterials and nano 
technologies by students of higher education in the process of this training. The project 
is aimed at solving the urgent problem of improving the quality of professional training of 
specialists in the field of nanomaterials for productive activities in the context of business 
requirements, technology transfer, commercialization of scientific research, national 
security, society, and the state. The research assumes that the quality of professional 
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training of future specialists in the field of nanomaterials science will increase if they 
engage in productive activities in the creation and application of innovative samples of 
nanomaterials based on their fundamental philosophical, natural, and mathematical 
principles. The project is interdisciplinary and has a dual purpose. As a leading approach 
to conducting research under the project, a systematic approach is defined, which 
includes theoretical substantiation, creation, and correction of a functional model for 
the systematic fundamental training of specialists in the field of nanomaterials and the 
organization of productive practical activities of future specialists as an experimental 
object for checking the functional suitability, adequacy, and adaptation capabilities 
of the model. Practical activity here means the activity of future specialists in the 
fields of development, design, synthesis, and use of nanostructures, research of their 
properties and quality indicators, verification of compliance with a functional purpose, 
etc. The project is aimed at determining ways to modernize the existing nanotechnology 
training model in connection with the urgent need to implement the strategy of training 
highly qualified specialists in the most demanded and promising sectors of the future, 
considering the requirements of a business, national security, defence technologies, 
society, and the state. Theoretical substantiation and experimental verification of the 
effectiveness of a certain approach in teaching nanoengineering for the formation of 
the necessary general and professional competencies of the future is also necessary.

Scientific work of young scientists

The goal of the scientific work of young scientists «The search for optimal conditions 
for the synthesis of nanostructures on the surface of semiconductors A3B5, A2B6 
and silicon for photonics and solar energy» is the development of a reproducible and 
effective method of synthesis of nanostructures on the surface of semiconductors of 
the A3B5, A2B6 group, silicon, research of their optical, electrochemical and structural 
properties, as well as establishing the effect of defects on the morphology of the surface 
layers. The problem of improving and ensuring the high quality of nanomaterials, 
researching the composition and properties of nanostructures to create samples of 
a given level of quality that are stable over time, and establishing the technological 
foundations of the synthesis of nanostructures is urgent. The scientific and practical 
results of the project will become the basis to produce these materials on an industrial 
scale and a prerequisite for their mass use as a material for photonics and solar energy. 
The proposed approach to the implementation of the tasks set in the project is based 
on the development of a unified approach to the synthesis of nanostructures on the 
surface of semiconductors with specified properties. In turn, nanostructures will be 
formed by simple and cheapest methods – electrochemical and photoelectrochemical 
etching, electrochemical and thermal deposition. This approach will make it possible 
to unify the synthesis technologies of high-quality nanostructures on the surface of 
semiconductors GaAs, GaP, InP, A2B6 ZnTe, CdTe, CdS, CdSe, ZnS, ZnSe, Si. Such an 
extensive class of semiconductors was chosen to establish the general laws of the 
synthesis of various types of nanostructures by electrochemical methods. This opens 
prospects for the industrial production of nanostructures on the surface of these 
semiconductors, which are expedient to use for photoelectric energy converters and 
photonics devices. In addition, the development of a criterion apparatus for controlling 
the synthesis of nanostructures, processing conditions, and post-processing 
(passivation) of nanostructures will allow minimizing the rejection of nanotechnological 
products, which will significantly increase the technical and economic indicators of 
nanostructures synthesized on the surface of semiconductors.
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Project execution peculiarities

From the information presented above, it follows that the implementation of projects 
involves [4-8]:
• conducting experimental research
• involvement of experts in the nanotechnology field
• availability of powerful material and technical base
• access to up-to-date high-tech equipment
• availability of materials for research
• the need for cooperation with real sectors of the economy and organizations for 

the research results’ implementation.

Before the start of the war, the university had material and technical resources for 
conducting relevant research. Based on the Department of Physics and Teaching 
Methods of Physics, the laboratories of optics, spectroscopy, and vacuum technology 
functioned. In 2019, together with the Zaporizhzhya National University, the Centre 
for Collective Use of Scientific Equipment „Structure” was opened. The University 
had a Research Institute of Nanotechnology. In 2020-2021, scientific and laboratory 
equipment was purchased for the necessary experimental research. In 2022, the 
opening of the Nanomaterials Synthesis Laboratory was planned.

This ensured the stability of the implementation of projects, in the implementation of 
which students of higher education were actively involved (Fig. 1). Students had the 
opportunity to take an active part in scientific activities, work in scientific laboratories 
and participate in the publication of articles in leading publications as co-authors [9].

Fig. 1. Involvement of educational programs „Secondary education. Physics” and „Applied Physics and Nanomate-
rials” students to the scientific projects’ implementation

During the temporary occupation, the physics and mathematics building of the 
university, in which the laboratories functioned, was shot by the Russian occupiers. They 
also stole the server of the university on which the site is located. In such conditions, 
the successful implementation of scientific projects was at risk, so it was necessary to 
introduce crisis management.
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Methodology

The basis of the study is the analysis of risks and the ways to prevent or solve them, 
which were considered during the preparation of applications for receiving funding. 
In parallel, the situation of project executors and their ability to perform scientific 
research was monitored. Next, an assessment of the current situation and new risks 
was carried out. At the next stage of the research, several measures were developed 
that allow moving to high-quality crisis management. Then the effectiveness of the 
proposed tools was evaluated. A feature of the research is the direct participation of 
the authors in the researched environment.

Analysis of risks present at the project implementation beginning

Figure 2 shows the main risks and logical connections between them, which were con-
sidered when writing the projects. So, the main risks include:
• risks of non-compliance with the implementation schedule and exceeding the 

project budget
• technical risks
• personal or human risks, which include internal conflicts in the team, burnout of 

team members, lack of cohesion in the team, incorrect distribution of roles, etc.
• economic crises and force majeure circumstances
• epidemics and lockdowns caused by them.

The developed ways and methods of overcoming risks are listed in Table 2.

Fig. 2. Possible risks that may affect the implementation of the project
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Tab. 2. Possible risks that may affect the implementation of the project and ways to overcome risks

Risks Ways to overcome risks

Risks of non-compliance with 
the implementation schedule 
and exceeding the project 
budget

The reasons for planning and financial risks can be objective (change in 
legislation, delay in the work of contractors) and subjective (insufficient pro-
cessing and inconsistency of work on the project). In our case, this risk is mini-
mized, as the basis for project implementation is well-developed. The excess 
of the project budget may occur due to rising equipment prices and currency 
volatility. We consider the minimization of this risk in attracting additional 
sources, if necessary (own funds, crowdfunding, special university fund, etc.).

Technical risks This type of risk can occur in cases of equipment failure, insufficient hardwa-
re, and software for the project, etc. The project team has extensive expe-
rience in debugging technical devices, developing software applications, and 
statistical processing of results. The risk of equipment failure is minimized by 
attracting proven contractors with a stable reputation.

Personal or human risks The project team has been working together for many years. It is with this 
team that several large-scale projects have been implemented. No internal 
conflicts arose during the implementation of previous projects. Burnout as 
a personal risk is more typical for teams whose members are of respectable 
age. Our team is balanced in terms of young professionals who are enthusia-
stic and ready for challenges. High professionalism of team members also 
minimizes personal risks.

Economic crises and force 
majeure

This type of risk is the worst predictable and minimized. However, taking into 
account the previous large-scale projects, we have developed several precau-
tionary measures: the clause of force majeure in contracts with contractors, 
transition to crisis management (by redistribution of roles in the team), and 
so on.

Epidemics and the lockdowns 
they cause

The current situation has shown humanity the instability of functioning in the 
usual forms, the variability of work organization, recreation, and more. Each 
member of our team has skills to work with online platforms, social networks, 
and more. This will ensure the implementation of the project regardless of 
whether a new lockdown is introduced or not.

Source: compiled by the authors

As we can see, such an approach can ensure the sustainability of projects and the 
fulfilment of all tasks to achieve the goal of each scientific study.

The current situation analysis and survey of project participants

The survey and analysis of the situation were carried out according to the following 
categories:
• security situation
• location
• availability of stable Internet
• the possibility of conducting scientific research.

Surveys and analyses of the current situation took place every week during the four 
months of the war.

Security situation and location

During the first month of the war, all the researchers were in the city of Berdyansk, but 
50% considered the possibility of moving due to the danger of being in the occupied city. 
The other 50% saw greater danger in the relocation itself, since leaving the occupied 
territories is only possible through places of active hostilities.

In the third month of the war, 2 participants moved to the territory controlled by 
Ukraine, and 60% of the project executors left Berdyansk within another two months. 
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In general, the percentage of displaced research and teaching staff at the university is 
45% of those who remained in Berdyansk.

Internet availability

During the first month of the war, more or less stable Internet was available in 
Berdyansk, but access to the university buildings was limited, which made it impossible 
to use the electronic libraries, repositories, databases of scientific publications, and the 
university website.

Those scientists who left had the opportunity to work with unlimited access to the 
Internet. In Berdyansk, the situation with the Internet connection was unstable. 
Internet and mobile communication could be unavailable for several weeks. At the time 
of writing, Berdyansk has no mobile communications and limited access to the Internet 
(only 2 providers are operating in the city). So, 40% of executors of scientific projects 
have problems accessing the Internet within four months.

The	possibility	of	conducting	scientific	research

A survey of scientists regarding the organization of scientific research revealed 
several problems that hinder effective activity (Fig. 3). Thus, the survey showed that 
stable Internet and access to electronic libraries and scientometric databases are 
most important for scientists. In addition, access to the material and technical base, 
of scientific equipment, is fundamentally important for the effective conduct of the 
scientific activity.

Fig. 3. Subjective reasons for the decline in the scientific activity during the occupation
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Crisis management

The Russian-Ukrainian war demonstrated new challenges faced by scientists. In 
the conditions of occupation, it is almost impossible to carry out scientific activities 
effectively. Therefore, to solve the issue of blocking scientific research, balanced but 
very urgent actions are needed. It was decided to move to crisis management and 
optimization processes to overcome existing obstacles (Table 3) fully or partially.

Tab. 3. Existing problems and ways of solving them in the crisis management mode

Problem Solution

Access to the material and technical base 
and scientific and technical equipment

Conclusion of agreements with other universities of the coun-
try and the world on the implementation of scientific

Access to scientometric databases Providing scientists with "home" access

Blocking the work of the university website Transferring the site to the cloud

Access to electronic libraries Connecting to the Research4Life system

Decrease in publishing activity Withdrawal of fees for publication in university anthologies

Difficult financial situation due to relocation Constant information about available opportunities and sup-
port programs for Ukrainian scientists

These and other actions made it possible to intensify the work of scientists in the 
implementation of scientific projects. Today, the projects demonstrate a high pace 
of execution. Already during the war, several scientific works were published, which 
are indexed in scientometric databases [10, 11], project executors participated in 
international scientific conferences, and strengthened cooperation with foreign 
colleagues [12, 13]. Obtaining 10 patents for inventions and registering 10 technologies 
for methods of synthesis of nanostructures testifies to the practical orientation and 
wide implementation of project results during the war.

It should also be noted that this is facilitated by the dedication of Ukrainian scientists, 
confidence in the future of Ukraine, and awareness of the need to work for the 
reconstruction of the country.

Conclusions

The article considers the need to introduce crisis management for the implementation 
of scientific projects in the event of force majeure. No one was ready for war in Ukraine. 
And this war affected every Ukrainian, and its consequences are felt in every country. 
Such wars should never happen again, but every conscious manager should have a set 
of crisis tools to deal with the insurmountable circumstances that are wars.

Based on their own experience, the authors demonstrate how timely and external 
actions can „revive” the implementation of scientific projects, and ensure stability 
and high results of scientific activity. Science is a vulnerable institution. But it is also 
necessary to understand the great role of science in the development and prosperity of 
every state. Therefore, in the future, it is necessary to improve the technologies of crisis 
management of scientific projects and to develop tools, mechanisms, and roadmaps 
for managing scientific research in crises.
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ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE PODCZAS REALIZACJI PRO-
JEKTÓW NAUKOWYCH DOTYCZĄCYCH TECHNOLOGII 
KRYTYCZNYCH W CZASIE WOJNY: DOŚWIADCZENIA UNI-
WERSYTETU PRZEMIESZCZONEGO

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono doświadczenia Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Berdiańsku, dotyczące wprowadzania kryzysowego zarządzania projektami 
naukowymi, w czasie wojny i w warunkach okupacji. Bazując na własnym doświadczeniu, 
pokazujemy problemy i wyzwania, przed którymi stoją ukraińscy naukowcy  
w okupowanych miastach i na terytoriach, na których toczą się aktywne działania 
wojenne. Na podstawie analizy obecnej sytuacji oraz ankiety przeprowadzonej 
wśród naukowców Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Berdiańsku, 
uczestniczących w realizacji projektów naukowych, ustalono główne czynniki 
uniemożliwiające realizację badań naukowych. Przedstawiamy naszą wizję zarządzania 
kryzysowego w czasie wojny, identyfikujemy zagrożenia i oferujemy narzędzia do 
ich minimalizacji. Następnie analizujemy skuteczność podjętych działań. Artykuł 
jest przydatny dla menedżerów wszystkich szczebli, ponieważ stawia ważne pytania  
o stabilność funkcjonowania systemu nauki i edukacji w warunkach siły wyższej.

SŁOWA KLUCZOWE

projekty naukowe, zarządzanie kryzysowe, badania naukowe, badacze, zagrożenia, 
przesiedlony uniwersytet, okupacja, wojna.

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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МОДЕЛЮВАННЯ ПОТРЕБ ВНУТРІШНІХ РИНКІВ ДЛЯ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЄЮ В УМОВАХ 
НЕСТАБІЛЬНОГО ЗОВНІШНЬОГО СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА  
В УКРАЇНІ

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто проблеми енергетичної галузі в Україні, причини та наслідки кризових явищ, 
що обумовлені впливом нестабільного зовнішнього соціально-економічного й політичного 
середовища та недосконалими рішеннями щодо реформування та перспектив розвитку 
галузі. Особлива увага була приділена аналізу електроенергетики як однієї з найважливіших 
складових енергетичної галузі в Україні. Розроблені у цій роботі моделі та прогнози базуються 
на вивченні даних часових рядів для основних показників електроенергетичної галузі  
й можуть бути застосовані при розробці окремих елементів нової Енергетичної стратегії 
України в умовах нестабільного зовнішнього соціально-економічного й політичного 
середовища в Україні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

енергетична галузь, стратегія, нестабільне зовнішнє середовище, моделювання

Сучасний період у суспільному, політичному та соціально-економічному виміру 
є одним з найскладніших та найтяжчих в Україні. Проте й останні три декади, 
коли країна набула незалежності й намагалася впоратися з різними викликами, 
також були непростими. Спочатку соціально-економічна криза після розпаду 
колишнього СРСР, відокремлення економічної та політичної системи в Україні, 
формування нових політичних та економічних еліт, приватизація та перерозподіл 
сфер впливу у найважливіших стратегічних сферах економіки, періодичні 
соціально-економічні загострення та політичні конфлікти, рейдерські атаки та 
сірі «офшорні» схеми, глобальна фінансово-економічна криза 2008-2009 рр., 
Революція Гідності, події на Донбасі й в Луганській області, повномасштабна війна 
з РФ з 24 лютого 2022 р. Все це, безумовно, мало великий вплив на соціально-
економічну систему в Україні та на становище окремих секторів економіки [4, 5, 
9, 10, 19, 27]. 
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Енергетична галузь в кожній країні світу має дуже велике, стратегічне значення. 
Ця галузь створює не лише умови для функціонування промисловості  
й транспорту, промислової інфраструктури, сільського господарства, але  
й забезпечує нормальні умови для діяльності соціального сектору та ринкової 
інфраструктури – охорони здоров’я, соціального захисту, соціальної безпеки, 
торгівлі, громадського транспорту, освіти, науки, культури та спорту тощо. Вона 
є невідємною складовою інфраструктури міста та безспосерелньо впливає на 
рівень конкурентоспроможноісті міста [12].

Проблемами енергетичної галузі займалися такі відомі вчені, як Б. Патон, М. Кулик, 
Б. Стогній, В. Геєць, І. Неклюдов, Г. Півняк, Є. Крижанівський, Ю. Архангельський 
[1, 17, 19], З. Варналій, В. Євтушевський, А. Халатов [4, 21], В. Омельченко [13], М. 
Білявський [2], С. Чекунова [22], А. Дронова, Б. Кваснюк, О. Кендюхов, Н. Косар, Л. 
Назарчук, В. Грушко, Г. Іванов, І. Блінов, Є. Парус, Ю. Куцан та інші [7, 8, 20].

Одними з важливих проблем енергетичної галузі в Україні були проблеми, 
пов’язані з необхідністю реформ та модернізації обладнання у цій галузі, зниження 
енерговитрат та енергоємності виробництва, підвищенням тарифів, розвиток 
альтернативної енергетики та виробництва енергії з відновлюваних джерел 
[14, 16], проблем визначення ефективного розподілу ресурсів [25, 26]. Окремою 
важливою проблемою енергетичного сектору України є високий екологічний 
ризик та екологічна небезпека [11, 23].

Зарубіжні фахівці визначили три пріоритетних напрямків при наданні 
рекомендацій щодо розвитку енергетичного сектору в Україні: 
1. треба підвищити споживчі ціни на газ настільки, щоб вони з одного боку 

віддзеркалювали його справжню ціну, забезпечуючи рентабельність 
енергетичного концерну «Нафтогаз України». З другого боку завдяки високим 
цінам як в домогосподарствах, так і на виробництві з’явиться мотивація 
заощаджувати енергію;

2. необхідно більш ефективно використовувати наявну енергію, щоб  
у середньостроковій перспективі знизити її загальне споживання в країні. 
Нагально необхідними є інвестиції в модернізацію парку електростанцій 
України та в утеплення будинків. Тому необхідно розвивати нові технології та 
залучати інвестиції від іноземних та вітчизняних інвесторів;

3. слід забезпечити прозорість у майже непроглядному, високо корупційному та 
переобтяженому неофіційними структурами секторі й тим самим покращити 
інвестиційний клімат у цій галузі [18].

При розробці Енергетичної стратегії України з модернізації та розвитку 
національної енергетики та довгострокових прогнозів п’ятнадцять років тому 
вчені виходили з більш – менш оптимістичних сценаріїв, коли економіка України 
вже вийшла з кризи 90-х років й активно почали працювати такі галузі, як 
промисловість, переробка, будівництво, сільське господарство, тощо [3, 15, 17, 19]. 

Була розроблена нова структура електроенергетичної системи (ЕЕС) України. Її 
принциповою відмінністю було те, що в ній до мінімуму зведено використання 
природного газу на ТЕС та основне навантаження в ЕЕС було покладено на АЕС та 
вугільні ТЕС [16].
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Згідно розробленим прогнозам у цій Стратегії при загальному виробництві 
електроенергії у 2030 р. (базовий сценарій) обсягом 420,1 млрд кВт·год АЕС 
вироблятимуть 219 млрд кВт·год (52 %), а ТЕС – 180,4 млрд кВт·год (43 %). 
Встановлена потужність АЕС зросте до 29,5 млн кВт та ТЕС – до 47,3 млн кВт. 
Загальна встановлена потужність електростанцій України зросте від нинішніх 
52,7 до 88,5 млн кВт у 2030 р. Відповідно до песимістичного сценарію за даними 
програми Енергетичної стратегії України з модернізації та розвитку національної 
енергетики була встановлена потужність АЕС для рівня 2030 р., яка складатиме 20 
млн кВт, а виробництво електроенергії на них – 150,8 млрд кВт·год [16].

Проте, на енергоринку в останні роки, як відмічали фахівці, спостерігалися 
кризові явища внаслідок системних помилок. Як відзначають експерти центра 
Разумкова йде про кризу державного управління енергетикою, коли «напередодні 
опалювального сезону 2021–2022 рр. український енергетичний комплекс 
зіткнувся з одним із найбільших викликів, що мали місце будь-коли протягом 
усіх тридцяти років існування суверенної української держави» [24]. В цей період 
спостерігалися дуже низькі запаси вугілля на складах ТЕС, недостатні обсяги 
накопичення природного газу в підземних сховищах газу (ПСГ), високий рівень 
зносу інфраструктури та безпрецедентну фінансову кризу на ринку електричної 
енергії, що зачепила практично усі базові підприємства галузі. З 23 енергоблоків 
на державних ТЕС компанії ПАТ «Центренерго» працювали лише 3. 

Різко зросла заборгованість. Так, загальний борг між учасниками нового ринку 
електричної енергії станом на 1 листопада 2021 р. досяг 54,5 млрд. грн., борг НЕК 
«Укренерго» гарантованим покупцям складав 32,8 млрд. грн., а перед учасниками 
балансуючого ринку – 10,9 млрд. грн. Борг перед НЕК «Укренерго» за небаланси 
становив 11,542 млрд. грн. [5].

Крім того, фахівці вказують на суттєві недоліки існуючої моделі ринку електричної 
енергії, що проявлялося як впровадження регуляторних цінових обмежень та 
постійних змін правил торгівлі, ручним керуванням, непрозорістю ціноутворення, 
тощо [2, 13, 22]. Наприклад, оптові ціни на електроенергію в Україні у 2021 р. 
були нижчими від європейських у 2–3 рази. Так, у середині травня 2021р. ціна  
в Об’єднаній енергетичній системі (ОЕС) України знизилася до €23/МВт, проте  
у Польщі, Угорщині, Словаччині і Румунії відповідна ціна складала €70–72/МВт 
[13].Війна РФ проти України ще значною мірою ускладнила ситуації в енергетичній 
сфері, завдав суттєве пошкодження потужності багатьох енергетичних компаній, 
порушення режиму праці, енергопостачання, різкого зростання техногенних 
ризиків, тощо [20]. 

В останній період на час війни енергетична сфера в Україні зазнала правових 
змін в регулюванні ї ї діяльності. Так, у сфері енергетики з 24-го лютого 2022 року 
було запроваджено ряд регуляторних змін, покликаних стабілізувати галузь та 
вирішити критичні проблеми [5, 20]. 

Насамперед, зміни торкнулися експорту електричної енергії. З березня 2022 року 
Енергетична Система Континентальної Європи та Об’єднана енергетична системи 
(далі – ОЕС) України працюють синхронно. Наприкінці червня розпочалися 
комерційні продажі електроенергії до країн ЄС (Румунія, Словаччина) на рівні 100 
МВт. З кінця липня обсяг було збільшено до 250 МВт та додатково до експорту 210 
МВт у Польщу [5]. 



ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552      2022, nr 15

146

Далі йдеться про аитання зберігання електричної енергії та підлягає ліцензуванню. 
Крім того, визначено покладення спеціальних обов’язків на ринку електричної 
енергії, так до 31 жовтня 2022 р. продовжено дію фіксованих цін за 1 кВт·год 
електричної енергії для побутових споживачі на рівні 1,44 грн. (обсяг споживання 
до 250 кВт·год) та 1,68 грн (понад 250 кВт·год). Введено й інші системні зміни щодо 
регулювання на ринку електричної енергії [5].

Таким чином, враховуючи суттєві зміни у енергетичній сфері України, 
нестабільність зовнішнього та внутрішнього соціально-економічного й політи-
чного середовища, виклики за загрози, пов’язані з війною, слід розробити 
актуальні моделі щодо аналізу динаміки та прогнозування основних показників 
енергетичної галузі країни. У цій роботі було досліджено сферу електро-
енергетики, яка має суттєвий вклад в функціонування енергетичної галузі України. 
Діяльність у сфері електроенергетики є також важливою й для компанії ETG.UA,  
яка є незалежним провайдером та здійснює закупівлю газу та електроенергії [13]. 
Свою стратегію на ринку компанія ETG.UA повинна розробляти і відповідності 
до основних тенденцій енергетичного ринку, зокрема ринку електроенергії, 
раціональної цінової та збутової стратегії, окремих правил регулювання на ринку 
електроенергії та відповідних обмежень, дій конкурентів. 

При розробці стратегії компанії на ринку електроенергії та визначення ситуації  
у електроенергетичній галузі слід використовувати широкі можливості економіко-
математичних методів та моделей. Отже при розробці довгострокових моделей 
прогнозування використовують різноманітні методи аналізу часових рядів та 
економетричні моделі. 
У даній роботі використано саме такий підхід. У якості даних були використані 
дані Державної служби статистики України [6] щодо основних показників 
виробництва, експорту та імпорту й споживання електричної енергії в Україні.

Динаміка виробництва електроенергії в Україні (ГВт·год) за період 1990-2020 рр. 
приведена на рис. 1. 

Рис. 1. Динаміка виробництва електроенергії в Україні, ГВт·год, 

Джерело: Державна служба статистики України [6] 
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Як видно з графіку, приведеного на рис. 1, за період з 1990 р. по 1994 р. відбулося 
значне падіння обсягів виробництва електроенергії в Україні. Це було обумовлено, 
насамперед, впливом системної кризи початку 90х років після розпаду СРСР 
та початком значних структурних змін в політичному й економічному просторі 
України, багато промислових підприємств в цей період не працювало, борги, 
у тому числі за використану електроенергію у промисловому та побутовому 
секторах були дуже великими, частина підприємств електроенергетики 
перебувала у кризовому стані або було банкротами, окремі підприємства було 
приватизовано. Отже всі ці фактори сприяли значному скороченню обсягів 
виробництва електроенергії за період 1990-1994 рр. Далі зменшення обсягів 
виробництва електроенергії в Україні продовжувалося, але вже не такими 
великими темпами (рис. 1). Протягом 2005-2008 рр. навіть відбулося деяке 
збільшення обсягів виробництва електроенергії, й обсяги виробництва досягли 
рівня 1994 р., проте у 2009 р. спостерігалися негативні наслідки впливу глобальної 
фінансово-економічної кризи у світі, яка частково торкнулася й України. Але вже  
у 2010 р. обсяги виробництва електроенергії в країні збільшилися й стабілізувалися 
протягом 2011-2012 рр. Але знову за період 2013-2020 рр. відбувалося постійне 
скорочення обсягів виробництва електроенергії, що видно на рис.1. 

Враховуючи, що представлена динаміка показника обсягів виробництва 
електроенергії за досить тривалий період часу, з 1990 р. по 2020 р., тобто за 31 
рік, для моделювання значень показника обсягів виробництва електроенергії 
можна використовувати модель часового ряду, а саме модель Бокса-Дженкінса 
або ARIMA. 

Оскільки часовий ряд, який представляє значення обсягів виробництва 
електроенергії не є стаціонарним, то для перетворення його у стаціонарний було 
використано перші різниці. При специфікації моделі також були використано 
перші лаги p(1) та ковзку середню з лагом у один період q(1). 

Результати оцінки параметрів для моделі ARIMA для показника значення обсягів 
виробництва електроенергії представлено у табл. 1. 

Таблиця 1. Характеристика моделі ARIMA (1,1,1) для показника значення обсягів виробництва електроенергії 
в Україні

Input: ProdElect (Spreadsheet1)
Transformations: D(1)

Model:(1,1,1) 

Складові 
ARIMA

Оцінка 
параметру

Стандартне 
відхилення

Критерій 
Стьюдента

Значення
p

Нижня 
границя
оцінки 

параметру

Верхня 
границя
оцінки 

параметру

Param. Asympt.Std. Asympt.
 t-criterion p- value Lower Boun-

dary of Est.

Upper
Boundary of 

Est.

 Складові 
ARIMA

Constant 
(Константа)

-20294,4 9540,561 -2,12717 0,042690 -39870,0 -718,767

p(1) 0,9985 0,065 15,36154 0,000000 0,8 1,117

q(1) 0,5001 0,192 2,71409 0,011435 0,1 0,915

Джерело: побудовано авторами у пакеті Statistica
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Отже, з даних, приведених у табл. 1 видно, що всі оцінки параметрів моделі 
є статистично значимими при p<0,05. Тобто побудовану модель можна 
використовувати для прогнозу на окремий часовий період.

На рис. 2 представлено прогноз показників обсягів виробництва електроенергії на 
період з 2021 р. по 2025 р. згідно нейтрального, оптимістичного та песимістичного 
сценаріїв.

Рис. 2. Прогноз показників обсягів виробництва електроенергії на період з 2021 р. по 2025 р. згідно 
нейтрального, оптимістичного та песимістичного сценаріїв 
Джерело: побудовано авторами у пакеті Statistica

У таблиці 2 подано результати прогнозу обсягів виробництва електроенергії  
в Україні на період 2021-2025 рр. 

Таблиця 2. Результати прогнозів обсягів виробництва електроенергії на період 2021-2025 рр. відповідно до 
різних сценаріїв

Рік
Значення 

часової змінної 
T

Прогноз 
(нейтральний 

сценарій)

Нижня границя 
прогнозу 

(песимістичний)

Верхня границя 
прогнозу 

(оптимістичний)

Стандартна 
похибка 
прогнозу

Forecast Lower Upper Std.Err.

2021 32 143165,9 127398,9 158932,8 9256,75

2022 33 137675,8 109747,8 165603,8 16396,52

2023 34 131935,6 90791,7 173079,4 24155,54

2024 35 125949,5 70445,7 181453,4 32586,28

2025 36 119721,8 48784,0 190659,6 41647,56

Джерело: побудовано авторами у пакеті Statistica
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На нашу думку, зважаючи непросту ситуацію у галузі, зовнішні виклики, ризики 
та загрози, слід брати до уваги песимістичний та нейтральний сценарії прогнозу.
Окрім аналізу можливих напрямків розвитку траєкторії виробництва 
електроенергії в Україні, слід також враховувати можливі тенденції експорту та 
імпорту електроенергії.

На рис.3 приведено тенденції імпорту та експорту електроенергії в Україні за 
період 1990-2020 рр. 

Рис.3. Динаміка імпорту та експорту електроенергії в Україні, ГВт·год
Джерело: Побудовано авторами за даними Державної служби статистики України [6]

Як видно з представленого графіку на рис. 3, обидві тенденції демонстрували 
зменшення значень показників у часі, але протягом періоду 1990-1996 рр. 
особливо драматичне зменшення показників спостерігалося саме для показників 
експорту. Це також можна пояснити вкрай негативним впливом економічної кризи 
після розпаду СРСР та розривом економічних зв’язків з колишніми традиційними 
споживачами за межами України. Також слід визначити й дію економічних циклів, 
що видно на графіку на рис. 3 у вигляді короткострокових хвиль зростання та 
падіння показників імпорту та експорту електроенергії. 

Слід визначити, що тенденції імпорту та експорту електроенергії сильно 
корельовані, коефіцієнт кореляції складає 0,78. Тобто можна припустити, 
що однакові фактори, що визначають кон’юнктуру на ринку постачання 
електроенергії мали вплив й на динаміку експорту, й на динаміку імпорту. 

Для аналізу тенденцій експорту та імпорту електроенергії в Україні доцільно 
використовувати функціональні залежності у часі.

Так, для відображення тенденції експорту електроенергії була використана модель 
експоненційного тренду з від’ємною оцінкою параметру a1 при часовій змінній 
t. Оцінки параметрів цього тренду та інші характеристики моделі представлено  
у табл. 3. 
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Таблиця 3. Характеристика моделі експоненційного тренду для показника експорту електроенергії в Україні

Model is: Export=a0*exp(a1*t) (Spreadsheet6)
Dep. Var. : Export
Level of confidence: 95.0% ( alpha=0.050)
F value 202,149606, p<0,000001
Proportion of variance accounted for: 0,87802795    R =0,93703146

Параметри
Оцінка 

параметру
Стандартне 
відхилення

Критерій 
Стьюдента

Значення
p

Нижня 
границя
оцінки 

параметру

Верхня 
границя
оцінки 

параметру

Estimate Standard t-value p-value Lo. Conf Up. Conf

a0 18808,54 1252,513 15,01664 0,000000 16246,86 21370,21

a1 -0,13 0,013 -9,89601 0,000000 -0,15 -0,10

Джерело: побудовано авторами у пакеті Statistica

На рис. 4 приведено графік реальних даних та експоненційного тренду, який 
біло побудовано для цих даних. Як видно з представленої у табл. 3 моделі тренду 
та рис. 4, ця модель досить добре відображує динаміку реальних даних. Тобто 
може бути використана для аналізу й прогнозу, про що також свідчить коефіцієнт 
детермінації, який складає 0,87.

Рис.4. Динаміка експорту електроенергії в Україні та модель тренду, ГВт·год.
Джерело: Побудовано авторами

На основі цієї моделі було побудовано прогнози за різними сценаріями: 
нейтральний сценарій (точковий прогноз за моделлю експоненційного тренду), 
песимістичний сценарій (прогноз за моделлю тренду з урахуванням нижньої 
границі) та оптимістичний сценарій (прогноз за моделлю еспоненційного тренду 
з урахуванням верхньої границі прогнозу). 

Таблиця 4. Прогнози динаміки експорту електроенергії в Україні за різними сценаріями (ГВт·год)

Рік
Часова змінна Точковий прогноз Нижня границя 

прогнозу
Верхня границя 

прогнозу

T Нейтральний 
сценарій

Песімістичний 
сценарій

Оптимістичний 
сценарій

2021 31 384,8669 148,8149 976,8837

2022 32 339,4886 127,9089 884,3377

2023 33 299,4608 109,9397 800,5592

2024 34 264,1524 94,495 724,7174

2025 35 233,0072 81,21999 656,0607

Джерело: Побудовано авторами
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При побудові середньострокових та довгострокових прогнозів слід враховувати 
й характер випадкової змінної, яка може мати циклічний характер.
На рис. 5 зображені дані щодо дії випадкової змінної для показників експорту 
електроенергії, які розраховується як залишки між реальними даними експорту 
електроенергії та значеннями, розрахованими за моделлю тренду. 

Рис.5. Динаміка випадкової складової експорту електроенергії в Україні, ГВт·год
Джерело: Побудовано авторами

Для аналізу випадкової змінної експорту нами було обрано модель 
експоненційного згладжування з використанням лагу у три часових періодів та 
аддитивної циклічної складової, яка за результатами обчислень становила: S1 = 
-273,489; S2 = 401,941; S3 = -128,452.

У табл. 5 приведено характеристики цієї моделі та результати прогнозу. Отже 
видно, що середня абсолютна процентна похибка менш за 5%, тобто модель 
може бути використано для прогнозу. 

На нашу думку, використання таких моделей для аналізу й прогнозування 
циклічної випадкової змінної мусить бути застосовано у випадках, коли 
зовнішнє соціально-економічне й політичне середовище є нестабільним й треба 
враховувати не лише детерміновані складові, такі як тренд, а й випадкові складові, 
які мають суттєвий вплив. 

Таблиця 5. Прогнози для випадкової складової експорту електроенергії та верхньої границя прогнозу  
з урахуванням експоненційного тренду та випадкової змінної в Україні (ГВт·год)

Характеристика
моделі

Зна-
чення Рік T

Прогноз

Випадкова 
складова, 

ГВт·год

Верхня границя 
прог-нозу з 

урахуванням 
екс-поненційного 

тренду та 
випадкової 

змінної, ГВт·год

Параметри 
моделі

S0 -132,1 2021 31 -528,746 448,1373

α 0,00 2022 32 1743,369 2627,707

δ 1,00 2023 33 2283,489 3084,048

Показники 
похибки

Mean error 125,6 2024 34 -528,746 195,9711

Mean abs. 
perc. error 4,76 2025 35 1743,369 2399,43

Джерело: побудовано авторами з використанням пакету Statistica
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Далі було проведено аналіз та моделювання динаміки імпорту електроенергії  
в Україні. 

Так, для відображення тенденції імпорту електроенергії була використана модель 
поліноміального тренду 4-го ступеня при часовій змінній t. Оцінки параметрів 
цього тренду та інші характеристики моделі представлено у табл. 6.

Таблиця 6. Характеристика моделі поліноміального тренду для показника імпорту електроенергії в Україні

Параметри 
поліномі
-ального
тренду

Оцінки 
параметрів

Стандартне 
відхилення

Критерій 
Стьюдента

Значення
p

Нижня 
границя
оцінки 

параметру

Верхня 
границя
оцінки 

параметру

Estimate Standard 
Dev. t-value p-value Lo. Conf Up. Conf

a0 
(Константа) 41195,2 2089,860 19,7120 0,000000 36899,4 45490,98

a1 -10234,9 999,066 -10,2445 0,000000 -12288,5 -8181,29

a2 1065,5 138,722 7,6805 0,000000 780,3 1350,60

a3 -44,3 7,003 -6,3194 0,000001 -58,6 -29,86

a4 0,6 0,116 5,4288 0,000011 0,4 0,87

Джерело: побудовано авторами з використанням пакету Statistica

Як видно з результатів табл.6, оцінки параметрів моделі є статистично значимими 
при рівні p<0,001. Коефіцієнт детермінації для цієї моделі дорівнює 0,906. Тобто 
побудована модель може бути використана для аналізу й прогнозів тенденції 
імпорту електроенергії в Україні. 

На рис. 6 приведено графік реальних даних та поліноміального тренду, який 
біло побудовано для даних імпорту з урахуванням припущення, що внаслідок 
дії несприятливих факторів та нестабільності зовнішнього середовища, потреба  
у імпорті електроенергії буде зростати. 

Рис.6. Динаміка імпорту електроенергії в Україні та модель тренду, ГВт·год
Джерело: Побудовано авторами
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Як видно з рис. 6, ця модель досить добре відображує динаміку реальних даних 
імпорту електроенергії. 

На основі цієї моделі було побудовано прогноз імпорту за різними сценаріями: 
нейтральний сценарій (точковий прогноз за моделлю поліноміального тренду) та 
визначено випадкову складову імпорту (рис. 7).

Рис.7. Динаміка випадкової складової імпорту електроенергії в Україні, ГВт·год
Джерело: Побудовано авторами

Для аналізу випадкової змінної імпорту нами було обрано модель експоненційного 
згладжування з використанням лагу у три часових періодів та аддитивної 
циклічної складової, яка за результатами обчислень становила: S1 = -67,353; S2 = 
388,440 ; S3 = -321,086.

У табл. 7 приведено характеристики цієї моделі та результати прогнозу. Отже 
видно, що середня абсолютна процентна похибка трохи більша за 5%, тобто 
модель може бути використано для прогнозу.

Слід зазначити, що використання моделей часових рядів та побудова прогнозів 
за цими моделями має й ряд недоліків. А саме, не враховуються окремі факторні 
ознаки (чинники), які можуть мати суттєвий вплив на формування показника, 
який досліджується.

Тому, нами було побудовано й багатофакторну економетричну модель, 
характеристика якої представлена у табл. 8.

У якості залежної змінної було використано темп зміни випуску електроенергії 
в Україні, у якості факторних ознак було використано – темпи зміни імпорту, 
темп зміни експорту та темп зміни внутрішнього споживання електроенергії. 
Завдяки використанню моделі у темповому вигляді вдалося уникнути проблему 
колінеарністі вихідних початкових змінних, яке б могло з урахуванням однаково 
спрямованих трендів призвести до ефекту невірної регресії. 
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Таблиця 7. Прогнози для випадкової складової імпорту електроенергії та прогнозу з урахуванням 
поліноміального тренду та випадкової змінної в Україні (ГВт·год)

Характеристика
моделі

Зна-
чення Рік T

Прогноз

Випадкова 
складова, 

ГВт·год

Прогноз
імпорту за 

результатами
тренду, 
ГВт·год

Прогноз 
імпорту з 
тренду та 

випадкової 
змінної, 
ГВт·год

Параметри 
моделі

S0 68,40 2021 31 456,836 9772,219 10229,054

α 0,00 2022 32 -252,691 13500,38 13247,686

δ 0,0001 2023 33 1,042 18585,68 18586,725

Показники 
похибки

Mean error -66,222 2024 34 456,836 25252,77 25709,601

Mean abs. 
perc. error 5,701 2025 35 -252,691 33741,34 33488,646

Джерело: побудовано авторами з використанням пакету Statistica

Таблиця 8. Характеристика багатофакторної економетричної для показника виробництва електроенергії  
в Україні

Regression Summary for Dependent Variable: tauv (Spreadsheet6)
R= 0,97061820 R-squared= 0,94209969 F(3,26)=141,02 p<,00000 Std.Error of estimate: ,01262

Фактори
в екон. 
моделі

Умовні 
познач.

Оцінки 
парамет

-рів у 
станд.
моделі

Станд.
відхи

-лення у 
станд.
моделі

Оцінки 
параметрів 

у 
моделі

Станд.
відхи

-лення у 
моделі

Критерій 
Стьюдента

Значен-ня
p

b* Std.Err. b Std.Err. t(26) p-value

Констан-та Intercept -0,001049 0,00262 -0,39976 0,69259

Темп зміни 
імпорту tau1 -0,06492 0,04736 -0,000244 0,00017 -1,37086 0,18213

Темп зміни 
експорту tau2 0,172958 0,05178 0,023342 0,00698 3,34018 0,00254

Темп зміни 
внутр.

спожи-вання
tau3 0,878786 0,05190 1,025020 0,06054 16,93112 0,00000

Джерело: побудовано авторами з використанням пакету Statistica

Як видно з даних табл. 8, багатофакторна економетрична модель має статистично 
значимі оцінки параметрів при змінних tau2 (Темп зміни експорту) та tau3 (Темп 
зміни внутрішнього споживання). 

Оцінка параметру моделі при змінній tau1 (Темп зміни імпорту) не є статистично 
значимою, проте є від’ємною, тобто очікування збільшення імпорту та додатні 
темпи зміни цього показника будуть призводити до зниження темпу власного 
виробництва електроенергії. Але, слід зазначити, що оцінка параметру при 
змінній tau1 (Темп зміни імпорту) є близькою до 0, тобто вплив цієї змінної на 
динаміку власного виробництва електроенергії буде незначним. 

Втім, оцінки параметрів при змінних tau2 (Темп зміни експорту) та tau3 (Темп 
зміни внутрішнього споживання) є додатними та статистично значимими, тобто 
приріст очікуваних показників експорту та внутрішнього споживання будуть 
стимулювати процеси власного виробництва електроенергії в Україні. Слід також 
зазначити, що оцінка параметру при змінній tau3 (Темп зміни внутрішнього 
споживання) трохи більша за 1, тобто можна спостерігати навіть невеликий 
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мультиплікативний ефект від зростання показника внутрішнього споживання, 
тобто він є основним стимулятором збільшення власного випуску електроенергії. 
Отже, слід розглянути динаміку показника, що характеризував внутрішнє 
споживання в Україні. 

Динаміка внутрішнього споживання електроенергії в Україні (ГВт·год) за період 
1990-2020 рр. приведена на рис. 8.

Рис. 8. Динаміка внутрішнього споживання електроенергії в Україні, ГВт·год
Джерело: Побудовано авторами за даними Державної служби статистики України [6]

Як видно з представленого на рис. 8 графіку, протягом останніх 30-ти років 
внутрішнє споживання електроенергії в Україні також мало тенденцію до 
зниження.

Для аналізу причин зниження внутрішнього споживання електроенергії в Україні 
слід детально вивчити його структуру. Внутрішнє споживання електроенергії 
складається з показників власного споживання електроенергії енергетичним 
сектором, а також споживанням електроенергії в таких секторах економіки, як 
промисловість, транспорт, інші сектори (Побутовий сектор, Торгівля та послуги, 
Сільське господарство) та неенергетичне використання.

Динаміка структури внутрішнього споживання електроенергії за різними 
секторами в Україні (ГВт·год) за період 1990-2020 рр. приведена на рис. 9.

Рис.9. Динаміка споживання електроенергії в Україні різними секторами, ГВт·год
Джерело: Державна служба статистики України [6] 
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Слід зазначити, що частка власного споживання електроенергії енергетичним 
сектором від внутрішнього постачання електроенергії достатньо стабільна  
й коливається у межах від 10% до 17%, середнє значення складає 14,5%. Коефіцієнт 
варіації менш 15%, тобто при моделюванні прогнозних значень цього показника 
можна використовувати розрахунки нижньої та верхньої границі середнього 
вибіркового значення або правило трьох сигм, якщо слід визначити нижні та 
верхні довірчі інтервали для цієї вибірки. 

Для моделювання динаміки споживання електроенергії у промисловості було 
обрано поліном 5-го ступеня, який відображує циклічну тенденцію зміни цього 
показника у часі.

Оцінки параметрів цього тренду та інші характеристики моделі представлено  
у табл. 9.

Таблиця 9. Характеристика моделі поліноміального тренду для показника споживання електроенергії  
у промисловості в Україні

Параметри 
поліномі
-ального
тренду

Оцінки 
параметрів

Стандартне 
відхилення

Критерій 
Стьюдента

Значення
p

Нижня 
границя
оцінки 

параметру

Верхня 
границя
оцінки 

параметру

Estimate Standard 
Dev. t-value p-value Lo. Conf Up. Conf

a0 
(Константа) 151836,2 3189,242 47,6089 0,000000 145267,9 158404,6

a1 -25369,2 2271,436 -11,1688 0,000000 -30047,3 -20691,1

a2 2305,5 489,054 4,7143 0,000078 1298,3 3312,8

a3 -75,5 42,088 -1,7944 0,084857 -162,2 11,2

a4 0,4 1,556 0,2421 0,810713 -2,8 3,6

a5 0,01251 0,021 0,6323 0,595714 0,0 0,1

Джерело: побудовано авторами з використанням пакету Statistica

Як видно з результатів табл.9, оцінки параметрів моделі a0, a1 та a2 є статистично 
значимими при рівні p<0,001, оцінка параметру a3 є статистично значимою 
при рівні p<0,1 . Коефіцієнт детермінації для цієї моделі дорівнює 0,978. Тобто 
побудована модель може бути використана для аналізу й прогнозів тенденції 
споживання електроенергії у промисловості в Україні.

На рис. 10 представлено реальні дані динаміки споживання електроенергії  
у промисловості в Україні, модельні значення за поліноміальним трендом та 
прогноз цих показників на період з 2021 р. по 2025 р.

Отже, можливе поступове зростання показника споживання електроенергії  
у промисловості в Україні з 2022 р. і далі внаслідок збільшення енергетичних потреб 
промисловості, відновлювання зруйнованої та застарілої матеріальної бази 
різних секторів економіки, збільшення виробництва у сфері машинобудування, 
зокрема оборонної продукції, у сфері будівництва, наприклад, відновлення 
житлової інфраструктури, заміни та ремонту обладнання, доріг, елементів 
транспортної та соціальної інфраструктури, тощо. 



ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552        2022, nr 15

157

Рис.10. Динаміка споживання електроенергії у промисловості в Україні, модель тренду та прогнозні дані, 
ГВт·год,Джерело: Побудовано авторами

Частка споживання електроенергії транспортним сектором від внутрішнього 
постачання електроенергії теж достатньо стабільна й коливається у межах від 
4 % до 6 %, середнє значення складає 5,1%. Коефіцієнт варіації менш 10%, тобто 
при моделюванні прогнозних значень цього показника можна використовувати 
розрахунки нижньої та верхньої границі середнього вибіркового значення або 
правило трьох сигм, якщо слід визначити нижні та верхні довірчі інтервали для 
цієї вибірки.

Для моделювання динаміки споживання електроенергії у інших секторах 
(Побутовий сектор, Торгівля та послуги, Сільське господарство) було обрано 
поліном 5-го ступеня, який відображує циклічну тенденцію зміни цього показника 
у часі.

Оцінки параметрів цього тренду та інші характеристики моделі представлено  
у табл. 10.

Таблиця 10. Характеристика моделі поліноміального тренду для показника споживання електроенергії  
у інших секторах в Україні

Параметри 
поліномі
-ального
тренду

Оцінки 
параметрів

Стандартне 
відхилення

Критерій 
Стьюдента

Значення
p

Нижня 
границя
оцінки 

параметру

Верхня 
границя
оцінки 

параметру

Estimate Standard 
Dev. t-value p-value Lo. Conf Up. Conf

a0 
(Константа) 44188,33 2038,823 21,6735 0,000000 39989,29 48387,36

a1 15017,70 1452,086 10,3422 0,000000 12027,07 18008,33

a2 -3655,06 312,643 -11,6909 0,000000 -4298,96 -3011,16

a3 307,54 26,906 11,4300 0,000000 252,12 362,95

a4 -10,56 0,995 -10,6175 0,000000 -12,61 -8,52

a5 0,13 0,013 9,7000 0,000000 0,10 0,16

Джерело: побудовано авторами з використанням пакету Statistica
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Як видно з результатів табл.10, оцінки всіх параметрів моделі є статистично 
значимими при рівні p<0,001. Коефіцієнт детермінації для цієї моделі дорівнює 
0,929. Тобто побудована модель може бути використана для аналізу й прогнозів 
тенденції споживання електроенергії у інших секторах в Україні.

На рис. 11 представлено реальні дані динаміки споживання електроенергії у інших 
секторах економіки в Україні, модельні значення за поліноміальним трендом та 
прогноз цих показників на період з 2021 р. по 2025 р.

Отже, можливе поступове зростання показника споживання електроенергії 
і у інших секторах економіки в Україні з 2022 р. і далі внаслідок збільшення 
використання електроенергії замість газу та інших видів палива, особливо  
у осінній та зимній періоди, відновлювання торгівлі, сільського господарства, 
підвищення споживання у побутовому секторі, побудова та ремонтування житла 
населенням, тощо. 

Отже, якщо власного виробництва електроенергії не буде вистачать в найближчий 
період, то різниця повинна покриватися за рахунок імпорту електроенергії та 
фінансування програм енергетичного розвитку й відновлення від міжнародних 
організацій та фондів, спеціальних програм зарубіжних партнерів на підтримку 
України. 

Рис.11. Динаміка споживання електроенергії у інших секторах в Україні, модель тренду та прогнозні дані, 
ГВт·год, Джерело: Побудовано авторами

Таким чином, при розробці нової Енергетичної стратегії в Україні та побудові 
прогнозів на найближчі п’ять років слід враховувати нові реалії тяжкої ситуації 
в Україні, оцінювати можливість залучення фінансової та матеріально-технічної 
допомоги від держав країн ЄС, США та інших партнерів, від міжнародних 
організацій та фондів, тощо.

Сучасне зовнішнє соціально-економічне й політичне середовище в Україні та  
і інших країнах світу відзначаються нестабільністю, складністю та невизначеністю. 
Отже повинні бути розроблені моделі прийняття рішень щодо стратегії розвитку 
енергетичної галузі в Україні з використанням сценарного підходу, можливостей 
статистичного моделювання для оцінки потенційних ризиків та втрат. Втім слід 
також враховувати довгострокові тенденції, що склалися у енергетичній галузі 
протягом останніх тридцяти років, що визначали стан цієї галузі на початок 2022 р. 
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Розроблені у цій роботі моделі та прогнози базуються на вивченні даних часових 
рядів для основних показників електроенергетичної галузі й можуть бути 
застосовані при розробці окремих елементів нової Енергетичної стратегії України 
в умовах нестабільного зовнішнього соціально-економічного й політичного 
середовища в Україні.

Також розроблені моделі й прогнози будуть корисними для компаній-
провайдерів, таких як ETG.UA та інші, що працюють на ринку електроенергії та 
повинні розробляти свої власні стратегії щодо постачання електроенергії своїм 
споживачам, клієнтам та партнерам. 
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MODELING THE NEEDS OF DOMESTIC MARKETS FOR 
THE PROVISION OF ELECTRICITY IN THE CONDITIONS 
OF AN UNSTABLE EXTERNAL SOCIO-ECONOMIC AND 
POLITICAL ENVIRONMENT IN UKRAINE

ABSTRACT

The article considers the problems of the energy industry in Ukraine, the causes 
and consequences of crisis phenomena, due to the influence of an unstable external 
socio-economic and political environment and imperfect decisions regarding reform 
and prospects for the development of the industry. Special attention was paid to the 
analysis of electricity, as one of the most important components of the energy industry 
in Ukraine. The models and forecasts developed in this work are based on the study 
of time series data for the main indicators of the electric power industry and can be 
applied in the development of individual elements of the new Energy Strategy of Ukraine 
in the conditions of an unstable external socio-economic and political environment in 
Ukraine.

KEYWORDS

energy industry, strategy, unstable external environment, modeling
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MODELOWANIE POTRZEB KRAJOWYCH RYNKÓW ZA-
OPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, W WARUN-
KACH NIESTABILNEGO ZEWNĘTRZNEGO OTOCZENIA 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I POLITYCZNEGO UKRA-
INY

STRESZCZENIE

Artykuł analizuje problemy energetyki na Ukrainie, przyczyny i skutki zjawisk 
kryzysowych, wywołanych wpływem niestabilnego zewnętrznego otoczenia 
społeczno-gospodarczego i politycznego oraz niedoskonałych decyzji, dotyczących 
reformy i perspektyw rozwoju branży. Szczególną uwagę zwrócono na analizę energii 
elektrycznej, jako jednego z najważniejszych źródeł energetyki na Ukrainie. Modele  
i prognozy opracowane w tej pracy opierają się na badaniu danych szeregów czasowych 
dla głównych wskaźników elektroenergetyki i mogą być zastosowane w opracowaniu 
poszczególnych elementów nowej Strategii Energetycznej Ukrainy, w warunkach 
niestabilnej sytuacji zewnętrznej środowiska społeczno-gospodarczego i politycznego 
na Ukrainie.
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energetyka, strategia, niestabilne otoczenie zewnętrzne, modelowanie.
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BUSINESS MODELS FOR ENTERPRISES IN THE CONDI-
TIONS OF THE DIGITAL ECONOMY

ABSTRACT

The article substantiates the influence of digitalization, which affects the development of socio-
economic relations. The trends that arose as a result of the development of digitalization and 
contribute to the gradual transformation of socio-economic relations and the economic base was 
identified. Digitization as a factor influencing the change of the economic base was substantiated. 
The economic basis of business models in the conditions of digitalization is considered. The most 
widespread business models of the modern type in the conditions of digitalization of the economy 
was characterized. An analysis of the evolution of scientific opinion regarding the transformation of 
business models from traditional to digital ones was made. It is proven that the business models 
used in the digital economy are client-oriented, which proves their purely marketing nature. The 
influence of “Industry 4.0” technologies on the evolution of approaches to the definition and 
formation of business models was substantiated.

KEYWORDS

business models, digital economy, enterprises. 

INTRODUCTION

At the present time, there is a transition from traditional business models to innovative 
ones that are used in the conditions of the digital economy. Classical approaches to 
business planning in the conditions of digitalization of society and introduction of 
information and communication technologies cease to be in demand in practice. There 
is a need for modern business models that meet the conditions of development of 
the digital society and economy. The innovation approaches to conducting business 
contribute to the introduction of business models of consumer value, such as NABC 
(Need, Approach, Benefits and Competition), Value Propositional, Business Canvas 
Model and their combinations, which enhances their effect. These trends in the 
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development of approaches to the formation of business models are caused by the 
influence of the fourth technological revolution and the change in the foundations of 
doing business, which are focused not only on the promotion of value for the consumer, 
but also on the combined consumption of products and services. This is the so-called 
„sharing economy” or „economy of shared consumption”, which exclusively uses digital 
platforms to create business models.

The main directions of the fourth technological revolution «Industry 4.0», which 
influenced the development of the «combined consumption economy», are the 
following:

The first direction is characterized by the wide use of information technologies, which 
will ensure the processing and formation of a large amount of information in the form 
of databases (Big Data and Analytics). Among the current tasks of this direction is the 
development of software tools for the implementation of the intelligent data analysis 
procedure (Data Mining).

The second direction is the use of technical achievements in the creation of autonomous 
technical complexes based on the introduction of cyber-physical systems (Autonomous 
Robots), which will be able to independently perform technological tasks without human 
intervention. According to forecasts by PricewaterhouseCoopers and the University of 
Oxford, by 2030 more than 30% of jobs will be occupied by robots, the World Economic 
Forum in its report The Future of Jobs says that by 2020 robots will occupy more than 
five million jobs [6].

The third direction is based on the use of the latest simulation systems of technological 
processes (Simulation), which will be actively used simultaneously with the production 
process. It is assumed that such systems will be able to simulate the processes of 
readjustment, testing and monitoring of packaging complexes or individual packaging 
equipment. That is, the real production will have an identical virtual model, which 
will be closely connected thanks to the parallel arrival of information in real time, 
fully corresponding to each other. This will ensure that changes in production can be 
made quickly, which can be pre-simulated and optimized on a virtual model, and then 
transferred to the real world of production. This approach will significantly save time 
and money and improve the quality of innovative solutions, because „in the virtual 
world” the consequence of unsuccessful technical solutions will be intangible losses.

The fourth direction of the development of Industry 4.0 is the integration of the 
connections of structural divisions of production in the horizontal and vertical 
directions of its functioning (Horizontal and Vertical System Integration). Currently, 
modern information and communication tools and information technologies already 
allow combining all its divisions within the framework of one enterprise into a single 
information space. In „Industry 4.0” the links of the chain „consumer - producer  
- supplier” are supposed to be combined into a single information space. The 
development and use of the industrial Internet will contribute to the realization of this 
goal. Such an information system will allow receiving the necessary information within 
a short time, regardless of the level of the consumer.

The above-mentioned directions contribute to a change in the business paradigm and 
the transformation of business models in the conditions of the digital economy, which 
is the result of the development of „Industry 4.0”.
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The aim of the study is a generalization of the evolution of scientific opinion regarding 
the justification of business models in the conditions of the digital economy and the 
applied aspects of their application.ю

The methodological base of the research consists of the author’s developments of 
scientists who made a significant contribution to the justification of methodological 
approaches to the formation of business models. The scientists who made a significant 
contribution to the justification of approaches to the formation of business models 
include the following: Shafer S. [19], Osterwalder A. [15], I. Pignier [15], Slywotsky A [21].

Osterwalder A. [15, 16], P. Timmers [24] presented to the world their understanding 
of business models, detailed their elements and developed areas of implementation.  
A more detailed analysis of the scientific contribution of these scientists will be provided 
in the results of this study.

It should be noted M. Chaikovska among the Ukrainian scientists who have significant 
scientific results in this direction of research [4]. Chaikovska M. researches marketing 
business models that have a client-oriented approach and are based on the modelling 
of marketing business processes and the management of informatization projects 
[4]. She demonstrates an original author’s approach, which is based on the use of the 
latest business models of creating value for consumers and obtaining profits from the 
products and goods of the supplier based on the involvement of customers at any point 
of interaction. The author believes that this requires the use of modern information 
technologies, both when modelling marketing business processes and when managing 
informatization projects in order to increase the effectiveness of their implementation.

Thus, in the conditions of the development of the digital economy, the determining 
approach to the creation of business models is customer or consumer orientation. 
Which has a marketing nature in its economic essence. Therefore, the hypothesis of 
our research is to identify factors that influence the evolution of approaches to the 
formation of business models of an enterprise in the digital economy and to prove their 
dependence on changes in marketing management concepts. The question of whether 
the transformation and development of marketing management concepts, as the basis 
of interaction with consumers, depends on approaches to the formation of business 
models in the conditions of the development of the digital economy and the influence 
of «Industry 4.0» technologies.

Result of the study.
In the conditions of the development of digitalization, business approaches to the 
formation of enterprise business models are changing. Digital technologies have 
contributed to the transformation of traditional approaches to building business 
models. In order to study the evolution of the development of scientific opinion regarding 
approaches to the formation of business models, an analysis of the interpretation of the 
term «business model» was carried out. In the future, this will provide an opportunity 
to identify changes in approaches and elements of business models in the conditions 
of the digital economy

The concept of «business model» was formed at the end of the 20th century and, in 
the generally accepted sense, was used to characterize a wide range of informal and 
formal key aspects of business. The construction of business models involved the 
substantiation of the following components of its elements, namely: purpose, potential 
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customers, offer, strategy, infrastructure, organizational structure, trade practice, 
management processes, etc. In a broad sense, a business model is a structurally 
constructed system, the purpose of which is the implementation of commercial and 
marketing opportunities.

The analysis of research conducted in this area allowed us to conclude that the 
substantiation of business models used in the digital economy began to take place 
in the early 2000s. The emergence of Internet technologies and the development of 
electronic commerce created conditions for changing traditional business processes. 
Scientific substantiation of business models in this direction was carried out by many 
scientists-founders of this field. Since the second half of the 2000s, research has been 
introduced that is devoted to the creation of classifications of business models of firms 
and the subsequent comparison of differences in the revenues generated, depending 
on the chosen type of business model.

It should be noted the scientific works of the following scientists, who researched and 
substantiated the evolution of approaches to the formation of business models in the 
conditions of digitization and informatization of the economy.

Timmers P. considers the business model as a set of products, services and information 
flows [24]. Weill P. and Vitale M. similarly describe the business model and consider  
it as the distribution of roles and relationships between consumers, customers, 
partners and suppliers [26]. Linder D. and Cantrell S. single out three types of business 
models as the basic logic of the organization in value creation [11]. The similar approach 
is presented in the works of Petrovic O. and Kittl K. [17] and Applegate L. [13, where  
a business model is defined as a description of a complex business system, its structure 
and interaction with the external environment while promoting value.

The study by Tapscott D. and Ticoll D. does not give a clear interpretation of the 
definition of a business model, but there is a mention of business networks in which 
the network is used for primary business communications and transactions [23]. The 
approach aimed at creating business networks was also presented in the scientific 
works of Amit R. and Zott K. [1].

In the scientific approaches to the justification of business models, which were developed 
and proposed by Afua A. and Tucci K., there is a focus on Internet models based on the 
use of information and communication technologies. Scientists determine that each 
company that uses the Internet in its work must have an Internet business model [2].

There are studies that take into account the financial component in their concepts. For 
example, Hawkins R. defines a business model as a commercial dependence between 
an enterprise and goods or services sold on the market [9].

Rappa M. in his research says that the business model should describe the process of 
making a profit by the company, clarifying its place in the chain of value creation [18]. 
Orienting business models to create and promote value becomes a key approach.

In this context, the scientific approach of Osterwalder O. and Pigneur Y. deserves 
special attention, in which it is shown that the business model describes the process 
of creating and realizing value [16]. The concept describes business models as nine 
building blocks that show the logic of how a company generates gross revenue. These 
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nine blocks are grouped into four business areas: customers, offering (good or service), 
required infrastructure, and financial viability. In other words, a business model is a plan 
of how the company’s strategy should be implemented within its internal structures, 
processes and systems [16].

The conducted analysis allows us to substantiate the following stages of the evolution 
of the concept of the business model of the firm: emergence, formation and 
operationalization (Table 1.).

Table 1. Stages of evolution of business models

Stage Period Characteristic

The stage of emergence of the 
business model concept

1995-2000 The first definitions of the concept of a firm’s business model 
appear, as well as works devoted to the analysis of business 
models of firms engaged in electronic commerce [21,12,22]. 
Research on the e-commerce market has contributed to the 
understanding of the business model as a characteristic way 
of generating income

Stage of development of the 
business model concept

2000-2005 There is an expansion of such a narrow view of this term. 
The possibilities of using the business model as a tool for 
analysing companies in any industry are revealed. This leads 
to a rapid increase in the number of publications that use 
the business model to investigate specific firms. In turn, the 
number of works was reflected in the emergence of a varie-
ty of approaches to the definition, analysis and selection of 
components of the company’s business model [1,5,27,15,20,]

The stage of operationalization 
of the business model concept

2005 - to the 
present time

The focus of research is shifting to the development of spe-
cific characteristics of business models of firms, suitable for 
creating classifications and identifying specific types of bu-
siness models [1,27,13,14] This made it possible to compa-
re the results of companies with different business models 
and to use the selected characteristics of the business mo-
del to interpret the differences in the revenues generated 
by the firm [1,13]. Thus, within the selected stages of the 
evolution of the concept of the firm’s business model, the 
understanding of the business model changed, which led to 
the existence of a variety of approaches to the definition and 
selection of structural elements of the firm’s business model.

Analysis of the majority of interpretations of the concept of a business model, which 
are devoted to the research of modern scientists [21, 12, 22, 1, 24, 17], allows you 
to divide them into two groups that reflect the changes that have taken place in the 
understanding of the concept of «business model». The first approach considers the 
business model as a tool for generating income, the second approach is focused on 
value creation (Fig. 1).

Figure 1. Approaches to the interpretation of «business models» 
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The first approach to defining business models substantiates the ways of obtaining 
profit, the second approach has a broader meaning and is focused on the creation 
and promotion of value. When implementing the second approach, social responsibility 
and the company’s orientation towards compliance with ethical standards can be used. 
Thus, the second approach solves not only the issue of profit, but also reflects the value 
proposition and social responsibility of the enterprise. 

In this context [21] also notes that the main aspects of the enterprise’s business 
models should be the sources of creating and obtaining a value proposition within the 
framework of which there is strategic control over business tools.

Chesbrough G. and Rosenbloom R. single out another point that is necessary for 
building a business model - this is the creation of the foundations of sustainability of 
competitive advantages [5]. Based on these approaches. Chesbrough G. notes: «Any 
business model performs two important functions: it creates value and receives part 
of that value. It creates value through a series of activities, from those related to raw 
materials to those in which the company interacts with the end user who receives a new 
product or service. During the chain of various types of activities (during the creation of 
a product or service), new value is added» [5].

In addition, Chesbrough G emphasizes that the business model should determine how 
the company receives part of this value. For this, unique resources, assets or positions 
are used, with the help of which or on which the specified types of activities are 
performed, where the enterprise has a competitive advantage [5].

The most foreign researchers follow a value approach when building business models 
and consider an enterprise successful if its business model is unique and innovative.

The company’s unique business model realizes innovative opportunities for creating 
or assigning value on the market. That is, opportunities that other companies in this 
industry do not have and allow the enterprise to have a competitive advantage.

Another approach to the analysis of business models allows you to divide business 
models into four blocks: value proposition for the consumer; sources of income 
generation; key resources; key processes [10] (Fig. 2). A number of business models, 
including Canvas, have been built according to this distribution.

Figure 2. Elements of a business model according to the approach [10]
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The approach proposed by Johnson, Christensen, Kagermann is a process approach 
and involves the creation and promotion of value by identifying the key processes and 
resources of the enterprise [10].

In general, the entire business process management system is aimed at creating 
value for the consumer. Within the framework of the system, it is assumed that the 
goals of the organization are achieved through conscious management of business 
processes. Regardless of whether the organization is commercial, non-commercial or 
governmental, its main purpose is to create products and services that have value for 
the consumer. That is why all goals of the organization should be reduced to achieving 
a high level of value.

In MBA programs, it is common to state that the main purpose of a commercial 
organization is profit from investors’ investments. However, this goal may not be 
achieved if the products and services offered by the company do not have value for 
consumers. Thus, the primary goal of any enterprise - creating value for consumers in 
the form of providing products or services, is transformed into value for investors.

The simple definition of a business process is a set of actions that transform one or 
more inputs into a specific result that has value for the consumer. This approach justifies 
that the goals of the organization can be achieved through purposeful management of 
business processes.

To understand the essence of the business model, an approach can be given [19], which 
includes four independent but related components of the business model:

• types of activities: main and auxiliary;
• business units in which areas of activity are disclosed (these units can be internal 

divisions of the enterprise and external counterparties);
• relationships entered into by business units in the course of their activities;
• mechanisms of management and control of the effectiveness of the functioning of 

the business unit and the relations between them.

It can be concluded that the business model has a dual nature, which covers activities, 
on the one hand, and relationships, which are entered into by participants of certain 
activities, on the other hand.

The significant number of works investigating business models are an analysis of the 
operation of the enterprise in a static state. Only in the research of Teece D. J. [25]  
attention is paid to the dynamic aspect of business model analysis, which involves 
the continuous identification of new opportunities and their implementation through 
the creation of a new business model. As a rule, most large successful companies 
traditionally use one business model, adjusting tactics and strategy. Radical change or 
partial modification of the existing business model is associated with innovations, and 
with the so-called disruptive innovations that completely change the structure of the 
market [10].

An interesting example of a change in business models was the transition of many 
companies to the ideology of open innovation, according to which enterprises can and 
should use both internal and external ideas in innovative activities, as well as apply 
«internal» and «external» ways of entering the market with innovative technologies. 
«This business model uses both external and internal ideas to create value; at the same 
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time, there are internal mechanisms in the overall design that allow the company to 
obtain part of this value» [5].

The analysis of approaches to the interpretation of business models allows us to 
determine that the only common feature for the majority is the creation of value that 
the consumer is ready to pay. Value is generated in specific geographic and product 
markets, target segments, consumers, and its measurement is based on a comparison 
of the amount of revenue received and the costs of creating value [22, 12, 5, 14].

In this aspect, considerable attention is paid to the value creation chain [12], the 
distribution of operations between partners, as well as the description of company 
resources and assets necessary for value creation [12]. This approach to the analysis 
of business models provides an understanding of business architecture, reveals value 
creation processes, but reflects the firm’s work only in a static state. This contributed 
to the emergence of dynamic business models aimed at finding and implementing new 
opportunities.

Thus, the analysis of business model concepts existing in the literature allows us to 
distinguish the following three approaches to the definition and analysis of business 
models:

• assignment of value through its creation and promotion with the help of 
diversification strategies. This approach involves the generation of income in new 
industries or activities (sales through the Internet, Internet advertising, etc.) [12];

• a process approach that involves the creation of value through business processes 
that occur at the enterprise [12, 20].

• creation of dynamic business models, which involves the company’s constant search 
for new opportunities, both within existing business models and their modifications 
[25].

Noting the importance of all scientific approaches and confirmed in practice, the 
effectiveness of the implementation of traditional business models, the development 
of the digital economy contributed to the transformation of traditional views on these 
aspects.

Let’s consider the main reasons and consequences of the impact of digitalization on 
socio-economic processes and their reflection on modern approaches to building 
business models.

The impact of digitalization is reflected in the development of socio-economic relations 
in the following directions:

• creation of a „smart” society based on new values, orientation to human needs, 
flexibility and creativity;

• a radical change in the labour market, health care system, education and spatial 
development;

• the disappearance of a number of traditional professions due to the automation of 
relevant labour operations and the simultaneous appearance of new professions;

• growing demand for creative work, creativity and creative technologies;
• the transfer to the digital economy of a significant part of labour relations and entire 

segments of employment, the flexibility of which forms is significantly increased 
due to an increase in the share of non-standard, partial and unstable, one-time 
employment, etc.;
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• digitalization requires the formation of new competencies of the labour market, 
which affects the restructuring of the entire education system;

• growing influence of young workers, representatives of generation Z, who use 
digital technologies almost from birth (digital natives) and have unlimited access to 
information and developed digital competencies.

The key motivating factor in the digital economy is the possibility of personal 
development, not just career growth and higher pay.

Another significant feature of the formation of a digital society is the development 
of mass online education due to the appearance of high-quality mass open online 
courses and the opening of general access to educational courses of the world’s leading 
universities. This leads to the publication of a large amount of information in open 
sources and the loss of universities’ monopoly on the transfer of knowledge.

Digitization of education also brings a number of difficulties, requiring the solution of 
the issues of adaptation of the educational system to the digital environment, working 
out the ethical aspects of the use of digital technologies in the future.

The volume of data, which is growing significantly and exceeds the human ability to 
assimilate it, determines the demand for artificial intelligence (AI) technologies and 
electronic assistants. Increasing the speed of information exchange and its application 
requires increasing the information literacy of the population, which contributes to the 
emergence of digital inequality and the risks of digital segregation of consumers of 
digital services.

The spread of the Internet of Things will make a person practically transparent to any 
interested persons and structures, which, in turn, creates a demand for the development 
of information protection technologies and cybercrime technologies.

All of these trends, which have arisen as a result of the development of digitalization, 
contribute to the gradual transformation of socio-economic relations and change the 
economic basis.

As a result of such transformations, digitalization can be defined as a factor affecting 
the change of the economic base. Such an approach should be justified by the following 
provisions:

• the development of the digital economy challenges the traditional principles of 
national or regional economic systems. In the conditions of erasing the borders of 
national economies, the question arises of real processes of creation and distribution 
of value in the digital economy;

• in the digital economy, there is a change in the factors of value formation and 
the transformation of the law of value due to the appearance of new factors of 
production;

• the digital economy is characterized by reliance on intangible assets, massive 
use of data, implementation of non-standard business models and difficulties in 
determining the jurisdiction in which value creation takes place.

The substantiation of the features of the digital economy allows us to conclude that 
the main transformations take place precisely because of the law of value, in terms of 
the emergence of new factors of value formation and real processes of its distribution. 
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These transformations affect the formation of business models used in the digital 
economy.

The economic basis of business models in conditions of digitalization should be based 
on taking into account the following trends:

• Technologies of big data analysis and artificial intelligence help to find new sources 
of value creation based on the study of digital portraits of consumers and patterns 
of their economic behaviour. Customer data is becoming a core asset of digital 
companies, and access to large volumes increases market value.

• The main parameter of the competitiveness of new business models is the speed 
of bringing a new product to the market (timeto-market). Modern approaches to 
development and production based on advanced production technologies allow to 
reduce time to market and use an iterative approach to updates and improvements, 
adapting to customer needs.

• The predominance of intangible assets in digital business models and the ease of 
transition of consumers from one company to another increase the significance of 
the brand and dictate the need to create incentives for the use of a certain digital 
platform or business model, increase loyalty through the provision of individual or 
extended services.

• Value chains allow you not to limit business to certain geographic regions and market 
segments, most digital platforms operate in many markets. The development 
of digital platforms also allows for the expansion of value propositions for the 
consumer through partnerships with other suppliers.

• The formation of a „sharing-type” economy or an economy of joint consumption.
• All of the above-mentioned trends contributed to the emergence of new types 

of business models inherent in the digital economy. The most common business 
models of the modern type in the conditions of the digital economy are the following:

• Digital platforms that provide direct interaction between sellers, buyers and supplier 
partners, which allows to minimize transaction costs and expand opportunities for 
joint consumption of goods and services. Depending on the product and market 
segment, platforms can be communication, social, media, search, operational and 
managed, service, sharing, product, transaction, etc.

• Service business models that are service-based and based on using resources instead 
of owning them (including Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service 
(IaaS), etc.). New types of service models are emerging today, including Robots-as-
a-Service, City-as-a-Service. Service models contribute to the personalization of 
goods and services, allowing the client to consume the necessary product in the 
necessary volumes to achieve the desired result.

• Models based on results. These are business models in which pricing is based on 
achieving results and effects for the client, including on the basis of consumption 
of complex products and services. By analogy with service models, such business 
models are often called Product-as-a-Service (PaaS). For example, BASF’s business 
model, which is focused on the supply of fertilizers, nevertheless provides customers 
with detailed recommendations on which fertilizers to use, in what quantities and 
on which plants in a certain period of time, based on the monitoring and analysis of 
data on soil, plant condition, weather conditions and other parameters [7].

• Crowdsourcing models based on attracting external resources (money, people, 
ideas, etc.) to implement business processes — innovation, product development, 
production, marketing and sales, etc.

• Business models based on monetization of customers’ personal data, when free 
services for users sell their data to other consumer segments [8].
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The level of spread of new business models in Ukraine differs significantly by economic 
sector: the most common digital platforms in markets characterized by close interaction 
between suppliers and consumers are retail trade, financial services, consumer goods 
and services, where platform solutions are actively developing. since the beginning of 
2010.

The specifics of the formation of business models in the conditions of digitalization 
are formed under the influence of global factors, and its dependence on the level of 
development of the national economies of countries requires additional research.

However, technological solutions that contribute to changing the business model of 
enterprises from product-oriented to service or customer-oriented have the greatest 
potential for creating added value [6].

The fundamental differences of digital business models are presented in the table. 2.

Table 2. Basic differences of digital business models

Key parameters Digital business models
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— direct interaction between sellers, buyers and supplier 
partners;
— minimization of transaction costs; expanding opportunities 
for joint consumption of goods and services.

Digital platforms

— based on using resources instead of owning them;
— contribute to the personalization of goods and services; 
allow the client to consume the necessary product in the neces-
sary volumes to achieve the desired result

Service business models

— business models, the key aspect of which is the pricing 
approach;
— the pricing strategy is based on the consumption of complex 
products and services.

Outcome-based models

The possibility of attracting external resources (money, people, 
ideas, etc.) for the implementation of business processes with 
their optimal use.

Crowdsourcing models

free services for users sell their data to other users or consu-
mers

Business models based on 
monetization of personal data of 
customers

The main feature of business models used in the digital economy is a customer-
oriented approach, which allows you to optimize the company’s activities and take into 
account the needs of customers in accordance with all key resources. All customer-
oriented business models provide a marketing orientation of business. Customer-
oriented models do not simply advance value and justify the key resources necessary 
for this, they involve constant interaction with the customers of the enterprise. This 
allows you to constantly adjust business processes and interact with all counterparties 
and customers in an interactive mode. Taking into account these aspects, we can 
conclude that it is through the use of client-oriented business models that the concept 
of marketing management - interaction marketing is realized. The digital economy has 



contributed to the formation of a unique business environment that has contributed 
to the spread and development of the very concept of interaction marketing. Which 
provides for meeting the needs of consumers and business partners and the state 
in the process of interaction with them. Key aspects of this concept are provided by 
the development of biotechnology, nanotechnology, information and IT technology, 
optoelectronics, and the aerospace industry. In addition, the technologies of „Industry 
4.0” are also beginning to be reflected in the further improvement of interaction with 
customers in business models through the development of neurotechnology, genetic 
engineering, artificial intelligence, unmanned vehicles, and implantable technologies. 
These technological changes contribute to the transformation of approaches to 
interaction with customers and counterparties within the framework of business 
models, thanks to neurotechnology’s and the introduction of artificial intelligence. 
All these trends influence customer behaviour, making it completely manageable and 
under the control of business goals, and at the same time actualizing issues of social 
responsibility and business ethics.

Conclusions

The article analyses the evolution of scientific opinion regarding approaches to the 
formation of business models. The factors influencing the evolution of approaches to 
the formation of business models of an enterprise in the digital economy are identified. 
It has been proven that the business models used in the digital economy are client-
oriented, which proves their purely marketing nature. The influence of „Industry 4.0” 
technologies on the evolution of approaches to the definition and formation of business 
models is substantiated.
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MODELE BIZNESOWE PRZEDSIĘBIORSTW W WARUN-
KACH GOSPODARKI CYFROWEJ

STRESZCZENIE

Artykuł uzasadnia wpływ cyfryzacji na rozwój stosunków społeczno-gospodarczych. 
Zidentyfikowano trendy, które powstały w wyniku rozwoju cyfryzacji i przyczyniają 
się do stopniowej transformacji stosunków społeczno-gospodarczych oraz bazy 
ekonomicznej. Uzasadniono cyfryzację, jako czynnik wpływający na zmianę bazy 
ekonomicznej. Rozważane są ekonomiczne podstawy modeli biznesowych, w wa-
runkach cyfryzacji. Scharakteryzowano najbardziej rozpowszechnione modele 
biznesowe nowoczesnego typu, w warunkach cyfryzacji gospodarki. Dokonano analizy 
ewolucji opinii naukowej, dotyczącej transformacji modeli biznesowych,  z tradycyjnych 
na cyfrowe. Udowodniono, że modele biznesowe stosowane w gospodarce cyfrowej 
są zorientowane na klienta, co świadczy o ich czysto marketingowym charakterze. 
Uzasadniony został wpływ technologii „Przemysłu 4.0” na ewolucję podejść do 
definiowania i kształtowania modeli biznesowych.
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З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ТЕКСТИЛЮ КИЇВЩИНИ 

АНОТАЦІЯ

На підставі доступних автору статті літературних джерел розглянуто основні віхи розвитку 
художнього текстилю Київщини. Текстиль на теренах сучасної України існував в усі історичні 
періоди, починаючи з часів Трипільської культури, про що свідчать відбитки на денцях 
керамічного посуду, знайдених під час археологічних розкопок. Дослідники старожитностей 
припускають, що і в епоху бронзи існувало ткацтво. За часів Київської Русі, крім простого 
полотняного переплетення побутувало узорне ткацтво і вибійка на тканині, де візерунок 
наносився за допомогою фарби і штампів, вирізаних із дерева. Про це свідчать артефакти, 
прядильні знаряддя, знайдені археологами. Набув текстиль розвитку і після татаро-
монгольського гніту в часи, коли Київські землі перебували під владою Великого князівства 
Литовського. 

Пізніше, у ХVII – XVIII ст. у самому Києві розвивалися шовкові мануфактури, де, крім розведення 
коконів, виготовляли шовкові тканини.  Ткацькі майстерні в той час були і при монастирях, одна 
з яких знаходилася у Києво-Печерській Лаврі. Широкого розвитку набув на Київщині текстиль 
у середині ХІХ – першій половині ХХ ст. Крім надомного ткацтва кустарів на ринок почали 
постачати текстильні товари місцеві ремісничі цехи. До асортименту виробів відносилися 
– тканини для оббивки панських меблів, хустки, плахти, намітки. Для активізації розвитку 
текстильних та інших промислів у 1906 р. було створене Київське кустарне товариство. 

Подальшого розвитку набув текстиль після встановлення радянської влади в Україні. У 1930-ті 
рр. працювали ткацькі осередки у Богуславі, Переяславі, Таращі. У повоєнний період у Києві 
стали до ладу текстильні комбінати – Дарницький шовковий комбінат, який виробляв тканини 
з синтетичних волокон і Київський шовковий комбінат, що виготовляв натуральні шовкові 
тканини. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА

текстиль, художній текстиль, тканина, Київщина 

Постановка проблеми. 

Територіальні межі даного дослідження, окреслюються теперішньою Київською 
областю, що утворилась 1932 року і в нинішніх межах адміністративно була 
оформлена у 1954 році, хоча з історико-культурного погляду Київщина обіймає 
територію колишньої Київської губернії, в яку до 1924 р. входила частина 
земель теперішніх Черкаської, Житомирської, Вінницької, Кіровоградської 
областей. Отже, висвітлюючи історіографію побутування традиційних ткацьких 
осередків Київщини вважаємо за доцільне дотримуватися меж тогочасного 
адміністративного поділу. До типологічного ряду традиційного народного 
текстилю відносимо тканини: а) для оформлення житла – килими, настінні 
мальовані панно, декоративні рушники, покривала, портьєри, скатертини, 
виконані ткацькими техніками ручного перебору та поперечносмугастого ткацтва; 
б) для одягу – гладко фарбовані, узорчасті та вибивні тканини для суконь, сорочок, 
хустини, намітки, косинки, шарфики тощо. Тканина відігравала важливу роль  
у повсякденному житті всіх верств суспільства. Вона широко використовувалась 
для виготовлення одягу, в опорядженні житла, в обрядових діях. 
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Ще за княжої доби Київ і навколишні поселення славились майстерним 
виготовленням декоративних тканин. Успішному розвиткові ткацтва Київської 
Русі та пізніших часів сприяло те, що через Київ, пролягав один із важливих 
торговельних шляхів з Північної та Західної Європи до країн Сходу (“із варяг  
у греки”). Різні товари, у тому числі й високохудожні тканини, залишались  
у Києві та слугували зразками місцевим майстрам, зокрема ткачам. Більшість 
текстильних виробів, що збереглися, належать до XIX–XX ст., хоча є й відомості 
про існування місцевого виробництва килимів у XVII ст. [30, с.5]. Відсутність давніх 
зразків тканини пояснюється недовговічністю волокон органічного походження, 
нестійкістю останніх до процесів гниття та горіння, а також запізнілим розвитком 
українського музейництва. Діяльність осередків художніх промислів Київщини 
українські  мистецтвознавці висвітлювали у публікаціях різних часів: у 1910–
20-і рр. – Александрович А.С., Данилевич В., Пещанський В., Чернишов Г.А., 
Щербаківський Д.М.; у 1930–50-і рр. – Греков Б.Д., Л. Калиниченко, С. Колос, Н. 
Манучарова, М Новицька; у 1950–80-і рр. – Є. Арофікін, Б. Бутник-Сіверський, Н. 
Велігоцька, А. Жук, Я. Запаско, І. Кравець, П. Мусієнко, С. Таранушенко; у 1980–
2000-і рр. – Дудка Р.М., Ю. Івакін, Л. Жоголь, Р. Захарчук-Чугай, Г. Кусько, О. Нестер,  
Л. Мельник, О. Никорак, М. Селівачов, З. Чегусова, та ін. Виклад основного 
матеріалу.Завдяки літературним джерелам автор статті намагався в загальних 
рисах окреслити розвиток текстилю Київщини в широкому історичному 
розрізі – від часів неолітичної культури до кінця ХХ ст. За відсутності речового 
фактологічного матеріалу структуру тканин, їх переплетення дослідники 
давнього ткацтва намагалися реконструювати за залишеними відбитками 
тканин на поверхнях керамічних і металевих виробів. Особливу цінність для 
дослідників становлять знайдені на південно-східному Поділлі (с. Стіна) відбитки 
тканин на денцях керамічного посуду часів Трипільської культури. Реконструкція 
структури  переплетень на знайдених відбитках тканин доводить, що трипільці 
застосовували у ткацтві полотняне та репсове переплетення, вміли плести 
вироби та виготовляти мати [28, с. 62]. 

Крім звичайного «класичного» ткацтва, де нитки основи переплітаються  
з нитками піткання полотняним, репсовим чи саржевим переплетенням, в добу 
бронзи існувала технологія виготовлення тканин, яка поєднувала в собі ткацтво 
з плетінням. Вона полягала в тому, що нитки основи, після кожної пітканевої 
прокидки, попарно перевивалися, що надавало виробам додаткової міцності. 
На підставі здійснених автором експериментів можна констатувати, що тягарці, 
які знаходять під час розкопок, використовували саме для процесу перевивання,  
а не лише для натяжки ниток основи, як прийнято вважати. Структура переплетень 
таких тканин збереглася на відбитках поверхонь керамічних виробів ямної та 
катакомбної культур Нижнього Подніпров’я [31, с. 63]. 

Метод порівняння знахідок синхронних старожитностей дозволяє висловити 
припущення, що на теренах Київщини в епоху бронзи також існувала технологія 
виготовлення тканин з перевиванням основи. Нечисленні рештки тканин, 
знайдених при розкопках курганів, давньоруських городищ і поселень, 
дозволяють припускати існування узорного ткання в княжу добу, однак не дають 
повної уяви про їхнє художнє вирішення [27, с. 338-339].

 Дослідники також вважають, що за часів Київської Русі існувала вибійка – спосіб 
оздоблення тканини, при якому візерунок на її поверхню наносився фарбами за 
допомогою вирізаних з дерева або сланцю штампів. Фрагмент вибивної шовкової 



ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552        2022, nr 15

179

тканини було знайдено на Київщині біля села Росава в кургані X–XI ст., але місце її 
виробництва не визначене [13, с. 24]. Численні прядильні знаряддя, знайдені під 
час археологічних розкопок, свідчать про те, що в Києві та околицях здавна було 
поширене ткацьке ремесло. 

В. Данилевич у своїй праці «Археологічна минувшина Київщини» не 
погоджується з М. Біляшівським у тому, що пряслиця почали виробляти в 
княжу добу. Тому, на думку В. Данилевича, «гадка проф. В. Антоновича про те, 
що виробництво пряслиць розпочалося ще за часів неолітичної культури  
й тривало до велико-князівських часів, є ймовірніша. В такому разі вироблення 
волокнуватих речовин почалося на Київщині, як і по всіх повсюдах, за часів 
неоліту» [11, с. 27-28]. 

Характеризуючи тогочасну роль Києва, В. Данилевич зазначає: «…за всіх інших 
діб культурне життя на Київщині виразно зосередилось навколо Києва. Вигідне 
географічне положення Києва міста, розташованого на межі степу і лісу, який 
захищав від степової небезпеки. Крім того він лежить на річці Дніпрі, де до нього 
вливаються Десна та Прип’ять. Ось ці явища надали Києву найбільшу міць та 
вагу на цілій Київщині» [11, с. 129-130]. У Києві археологами в різні роки і в різних 
частинах міста знайдено велику кількість пряслиць. Так, глиняні пряслиця були 
виявлені під час розкопок у Десятинному провулку, на схилах Старокиївської 
гори, в районі вулиці Кудрявської, а на Подолі виявлено залишки ремісничого 
виробництва шиферних пряслиць, які користувались попитом не лише в Києві та 
багатьох містах і селах Русі, а й експортувались у європейські держави [2, с. 383]. 

Пряслиця знаходили фактично на місцях старих поселень всієї Київщини  
– у Вишгороді, на Чучинському городищі [12, с. 68], на Фастівщині (Дорогинка, 
Снітинка) [10, с. 400, 439] та ін. Крім відомої знахідки деталей горизонтального 
ткацького верстата в Райковецькому городищі, подібні частини верстата XI–XII ст. 
були знайдені на Київщині у поселенні Воїнь (інша назва – Воїнська Гребля) [3, с. 
345] Переяславського князівства, у клітях валу дитинця [12, с. 71]. 

Варто детальніше зупинитися на ролі міста Києва як інтегруючого центра, що 
заявило про себе ще в епоху формування праслов’янської єдності. Цьому сприяло 
вигідне його розташування вздовж великої судноплавної ріки, на межі лісостепу 
й Полісся. Інформацію про Київську землю знаходимо у літописних джерелах, 
зокрема у «Києво-Печерському Патерику», «Повісті минулих літ», «Слові о полку 
Ігоревім», у європейських історичних хроніках і історико-географічних творах 
східних авторів [8, с. 34]. 

Київ як адміністративний і культурний центр постав з виникненням у IX ст. 
давньоруської держави – Київської Русі, яка стала однією з наймогутніших 
держав того періоду, маючи високу культуру, що не поступалася культурі 
західноєвропейських країн середньовічної Європи. Столиця держави – Київ – був 
за мірками тих часів великим містом з населенням 50 тисяч мешканців. У місті 
діяли розвинуті ремісничі виробництва, на яких виконувались різноманітні 
високохудожні мистецькі твори [20. с. 109]. Найбільшого розвитку місто отримало 
за часів розквіту Давньоруської держави, ставши найважливішим водним 
торговим шляхом Київської Русі. У другій половині VIII – першій половині X ст. Київ 
був одним з центрів економічного обміну Східної Європи, який умовно можна 
визнати за «хозаро-руське коло», на відміну від «булгаро-руського кола», що 
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склалося у Північній Русі [10, с. 430]. Про роль Києва, як торговельного центру 
Східної Європи, говорили іноземні мандрівники ще до утворення Київської 
держави, бо Русь у них представлена у вигляді трьох держав (Куявія, Славія, 
Артанія). Так арабський географ Джайхані на початку X ст. писав, що місто «Куява 
веде торгівлю з іншими народами і охоче допускає до себе іноземних купців,  
в тому числі, звичайно, і східних» [9. с. 104]. 

Важливими центрами торгівлі та ремесел на берегах Дніпра, яким проходив 
торговий шлях, стали міста Вишгород, Халеп, Треполь, Витачев, Іван-город, 
Чучин, Переяслав [8, с. 171]. Серед привізних товарів були й коштовні золототкані 
та шовкові тканини (парча, оксамит, паволоки) і велика кількість їх залишалася  
в містах. Ці тканини були технічно досконалішими і могли слугувати взірцями для 
місцевих ткачів. 

Гніт татаро-монгольської навали негативно вплинув на розвиток усього 
суспільного життя, зокрема ремесел. Після звільнення від нашестя в Україні 
починається поступове економічне відродження. Київська земля, перебуваючи 
під владою Великого князівства Литовського, почала нарощувати свій 
економічний потенціал. З усіх ремесел текстиль займає одне з чільних місць  
у зв’язку з необхідністю задоволення побутових і естетичних потреб народу  
в одязі, опорядженні житла, виробів для ритуально-обрядових дій. Литовський 
дипломат середини XVI ст. Михайло Литвин у творі «Про звичаї татар, литовців 
і московітів» так оцінює роль Києва як головного центру транзитної торгівлі  
з країнами Сходу: «Київ наповнений чужоземними товарами, бо немає відомішого, 
коротшого і надійнішого шляху, ніж ця стародавня і загальновідома у всіх своїх 
звивинах дорога, що веде з чорноморського порту, тобто з міста Кафи через 
Таврійські ворота до Таванської переправи на Борисфені, а звідти через степи  
– до Києва; по ній з Азії, Персії, Індії, Аравії, Сирії везуть на північ, у Москву, Псков, 
Новгород, Швецію і Данію дорогоцінне каміння, шовк і золоте ткання». Далі Литвин 
продовжує: «...у непоказних київських хижах... з’являються дорогоцінні шовки, 
коштовності, соболині та інші хутра і прянощі в такій кількості, що я й сам часами, 
траплялося, бачив там шовк, дешевший за полотно у Вільно» [32 с. 7, 76-77]. 

Дослідник українського художнього текстилю П. Мусієнко, характеризуючи 
роль Києва у XVII–XVIII ст. як центру розвитку ткацького ремесла, відзначає, що 
місто приваблювало майстрів з різних місцевостей України.У майстерні Києво-
Печерської лаври в різний час працювали ткачі – вихідці з Сумщини, Полтавщини, 
Слобожанщини, Волині, Галичини[25, с. 274]. 

На цьому також наголошує М. Селівачов у статті «Роль Києва в розвитку народного 
мистецтва» – «…багато майстрів із Київщини, прилеглого Лівобережжя та інших 
регіонів залучалися до роботи в іконописних, шпалерних, керамічних, інших 
майстернях Києво-Печерської Лаври, міських ремісничих цехах». Такий взаємний 
обмін досвідом ремісників-ткачів сприяв загальнонаціональному розвиткові 
текстилю в Україні, мав позитивний зворотний вплив на периферійні текстильні 
осередки [30, с. 189-190]. 

Численні джерела вказують на існування на Київщині місцевого виробництва 
шовку та шовкових тканин ще від XVII–XVIII ст. Так, обер-секретар Сенату Росії 
Іван Кирилов у створеному ним описі Києва (1724–1727 рр.) зазначав: «Біля 
прихідської церкви Миколая Доброго дім, новозаведеної з 1724 року шовкової 
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мануфактури і при ній город з тутовим деревом; на тій мануфактурі розводять 
італійських шовкових червів, з яких виробляється шовк, за якістю не гірший за 
італійський»[24, с. 39].У XVIII ст. в Києві продовжують розвиватися цехові ремесла, 
серед них і ткацьке [29, с. 49]. За даними магістратських відомостей 1742 р.  
у ткацькому цеху міста працювало 76 майстрів. Поруч з цеховою системою 
ремесел у цей період виникають різні мануфактурні виробництва, серед яких 
виділявся шовковий завод, що відкрився у 1725 р. на Подолі. Крім нього у Києві 
існували й приватні шовкові заводи. Степану Михайлову та Івану Кирею належав 
завод з виробництва шовкових тканин, який вони заснували у 1724 р. Згодом  
у Києві відкрилася шовкова мануфактура, що належала Юрію Леонтьєву [21, с. 67, 
70-71]. 

З історичних джерел відомо, що при багатьох монастирях у XVII–XVIII ст. 
діяли майстерні, в яких займалися художніми ремеслами, зокрема ткацтвом  
й килимарством. Одна з таких майстерень знаходилась у Києво-Печерській лаврі, 
де виготовлялися ворсові килими, які за своїми художніми і технічними якостями 
не поступалися тогочасним відомим килимам Персії [15, с. 9, 16]. Ця майстерня 
користувалась доброю славою, її ткачі підтримували тісні зв’язкиз лаврською  
живописною школою, а «монастирські ткачі Семен і Тимко інколи виконували 
декоративні тканини за проектами живописців». До Києво-Печерської лаври 
щороку надходила данина, що складалася з полотна, рушників, килимів, сукна, 
від ткачів, які жили у лаврських сільських вотчинах [25, с. 272-274]. 

Середина XIX − перша половина XX ст. характеризується зростанням обсягів 
текстильного виробництва в Україні. Велику питому вагу має продукція міських 
цехових ткачів Київщини, особливо Києва та Переяслава. Поширене в Києві 
ткацьке ремесло, яке забезпечувало товаром не тільки міщан, а й працювало 
на широкий ринок, почало витісняти домашнє ткацтво [21, с. 18]. Поміщицька 
текстильна мануфактура була і в Яготині [26, с. 322]. Осередки декоративного 
ткацтва діяли в Іванкові, Кагарлику, Обухові [7, с. 55]. В цей час поширюється 
виробництво тканин для оздоблення інтер’єрів заможних будинків. Оскільки 
обмежений митними перепонами ввіз імпортних французьких і фламандських 
шпалер не зміг задовольнити зростаючий попит на них, місцеві ткачі замінили їх 
тканинами власного виготовлення з вибійчаним малюнком [25, с. 268]. 

Київські цехові ткачі виготовляли плахти, хустки, намітки, тканини для оббивки 
панських меблів. Для плахт, крім вовняної пряжі, використовували шовкову, 
що надавало виробам кращого товарного вигляду. Також київські майстри  
у першій половині XIX ст. з вовняної пряжі виробляли поплін, який оздоблювали 
дрібноквітковим малюнком. Це виробництво знаходилось на Подолі, у приході 
Борисоглібської церкви. Видатним київським ткачем шпалерних тканин був 
Агафон Чернявщенко, вибійчані тканини якого з великими, що імітували парчу, 
малюнками користувались попитом. Характерний темно-синій з жовтогарячими 
«сонячними колами» колорит малюнків тканин цього майстра став прикладом 
для наслідування іншими цеховими ремісниками [25, с. 273]. 

Ймовірно, що у лаврській майстерні виконаний килим, який знаходився  
у Софійському Соборі 1836 р. Д. Щербаківський наводить такий його опис: «старый 
ковер по желтому полю киевской работы, по коем вытканы разные цветы»  
[37, с. 15]. 
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Монастирі Середнього Подніпров’я, як і інших регіонів, мали свої феодальні 
господарства із закріпаченими селянами, котрі займалися різними ремеслами, 
зокрема й ткацьким. Таким чином, монастирі, маючи власні майстерні, самі 
себе забезпечували необхідними виробами не лише для побутових потреб, а й 
для відправлення літургійного дійства. Один із ткацьких осередків, що входив 
у маєтність Києво-Печерської Лаври, знаходився у містечку Сміла, за колишнім 
адміністративно-територіальним поділом Роменського повіту Полтавської 
губернії. Тут ткали полотно, яке потім декорували орнаментом за допомогою 
вибійки. Нанесені на тканину візерунки запозичені з дорогих шовкових тканин, 
парчі, вишивки [26, с. 324]. 

У 1860-х рр. діяли мануфактури у Стеблеві й Таганчі, де кольорові вовняні  
і тоновані полотна «оздоблювали набійкою з дерев’яних і металевих валів». 
Богуславська шовкоткацька мануфактура виготовляла ковдри та коштовні 
платтяні тканини. Великий попит на ярмарках мали поперечносмугасті 
поліхромні, дрібно орнаментовані тканини (ліжники, скатерки, намітки, рушники, 
запаски) богуславських народних майстрів, які в народі так і називались 
«богуславськими» [25, с. 274]. 

С. Колос зазначає, що на Київщині, зокрема, на Обухівщині, шовківники Трипілля  
й інших сіл Обухівського району ще до Жовтневої революції використовували 
шовк не тільки для потреб українського шовкоткацтва та вишивки, але  
й постачали його московським шовкоткацьким фабрикам [22, с. 110]. 

Найбільшої досконалості традиційний текстиль Київщини набув у період  
з другої половини XIX до середини XX ст. У цей час, завдяки появі на ринку 
нових матеріалів, таких як бавовняна, а пізніше й віскозна пряжа, поліпшилась 
технологічна та художня якість тканин, що призвело до зростання попиту на 
них і, відповідно, збільшення їхнього виробництва. За статистичними даними 
дослідження 1912 р. в Київській губернії ткацтвом займалося близько 100 тисяч 
осіб, здебільшого селян, що виробляли тканини для власних потреб, а кустарів 
і ремісників, що працювали на ринок, було на порядок менше. Наприклад, 
у Київському повіті працювало 319, у Таращанському і Канівському – 681,  
а у Васильківському – 292 ткачів-кустарів [36, с. 211]. За іншими даними, на Київщині 
ткацьким допоміжним промислом займалося понад три відсотки працездатного 
населення [23, с. 73]. 

На думку Б. Бутника-Сіверського, економічні чинники не спонукали селян Київської 
губернії шукати додаткового заробітку у ткацтві, килимарстві та вишивці. Це було 
типовим для Київщини і губернське земство навіть не намагалося організувати 
такі промисли. А якщо вони й виникали, то виключно з приватної ініціативи 
багатих людей. Cаме нестача економічних стимулів, вважає вчений, гальмували 
будівництво нових художньо-промислових артілей на Київщині, «яке відбувалося 
значно повільніше, ніж на Полтавщині» [7, с. 55]. 

Для активізації розвитку художніх промислів у 1906 р. створене Київське 
кустарне товариство. Письмові джерела свідчать, що його засновниками були 
М. Біляшівський, К. Бутович, К. де Боккар, Ю. Гудим-Левкович, Н. Давидова,  
К. Давидова, К. Іванова, Д. Щербаківський, Є. Щербаківська, Б. та В. Ханенки та 
ін. В статуті товариства вказано, що воно «вивчає умови виробництва місцевих 
кустарних промислів та поширює серед кустарів знання з цього предмету; збирає 
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статистичні відомості про місцеву кустарну промисловість», відкриває спеціальні 
школи, майстерні, музеї та склади кустарних промислів; влаштовує виставки 
місцевих виробів; бере на себе посередництво в придбанні сирих матеріалів  
і в збуті творів та вишукує кредит для кустарів; сприяє виникненню установ 
дрібного кредиту; влаштовує публічні лекції, читання, видає брошури і організовує 
експедиції для обстеження кустарних промислів [4, с. 40].

Саме завдяки цілеспрямованій діяльності кустарного товариства на початку XX 
ст. у регіоні вдалося активізувати роботу художніх промислів і зокрема ткацтва. 
У селі Оленівка, Васильківського повіту В. Ханенко організувала майстерню, яка 
йменувалась «навчально-кустарно-ткацькою майстернею В. Н. Ханенко», де 
бажаючі (переважно жінки) навчались ткацтву, килимарству, мистецтву вибійки, 
вишивці. Головною метою майстерні було «дати селянській жінці можливість, 
не виснажуючи себе непосильною роботою, придбати необхідний заробіток  
у колі ї ї сім’ї, не відлучатися для цього у місто, яке своїм впливом нерідко згубне 
для молодої селянки» [1. с. 291]. Завдяки високій якості оленівські килими 
користувалися значним попитом в Лондоні, де Б. Ханенко мав власний магазин,  
в якому реалізовував продукцію майстерень осередку [7, с. 56]. В Оленівці 
працював видатний український художник Василь Кричевський, який  створював 
малюнки для килимів [19, с. 34]. 

Крім Васильківського повіту, кустарні килимарські промисли були у селах 
Ненадиха й Олександрівка Таращанського повіту, у селі Пустовойти Канівського 
повіту [15, с. 16]. У килимарській майстерні с. Скобці (тепер с. Веселинівка 
Баришівського району), працювала професіональна художниця Є. Прибильська. 
З цього села вийшли талановиті майстри народної творчості Н. Вовк, П. Власенко, 
Г.Собачко [19, с. 33]. 

У Київській губернії виготовлялись килимові вироби двох типів. На горизонтальних 
ткацьких верстатах виконували вузькі гладкі двобічні невеликих розмірів килими з 
геометричним орнаментом, що поєднувався зі смугами різної ширини. Складніші, 
великого розміру килими з рослинним узором ткали на вертикальних верстатах-
кроснах тільки на замовлення. Через трудомісткість робота над килимом тривала 
в середньому два місяці [15, с. 16]. 

Дослідники відзначають, що після встановлення радянської влади в Україні 
завдяки зусиллям партійних і урядових інституцій почали відновлюватися 
кустарні художні промисли, зростали обсяги випуску їхньої продукції [6, с. 127-129]. 

У травні 1919 р. Київським міськвиконкомом було прийняте рішення про створення 
ткацької, килимарської, вибійчаної, вишивальної й інших «навчальних майстерень 
для підготовки інструкторів, які б могли б пропагувати серед народу художню 
промисловість». Водночас у Києві організували Селянську школу художньої 
праці, куди приймали лише тих майстрів, які зуміли себе зарекомендувати своєю 
творчістю [5, с. 93-94]. 

Ця школа призначалася для підвищення кваліфікації народних майстрів, 
ознайомлення їх з творами відомих художників-професіоналів декоративного 
мистецтва. Після економічної розрухи, спричиненої громадянською війною, 
поступово відновили роботу художні промисли. З виробів художнього текстилю 
питому вагу в цей період становили килими, крім того, вироблялась незначна 
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кількість узорних тканин ручного виготовлення, а промислового текстилю 
фактично не існувало. У 1930-их рр. київський текстиль продовжував розвиватися. 
До вже відомих богуславського та переяславського осередків ткацтва додалася 
килимарська артіль «Текстильекспорт» у Баришівці, вироби якої були представлені 
на Республіканській виставці українського народного мистецтва в 1936 р.  
у Києві, Москві та Ленінграді. Виставка дала поштовх для створення українських 
тематичних килимів, за участю знаних київських живописців і графіків М. 
Бойчука, М. Дерегуса, В. Касіяна, А. Петрицького, М. Рокицького, Д. Шавикіна  
й ін. Виконували килими у спеціальних майстернях, створених 1935 р. при Музеї 
українського народного мистецтва у Києві [17, с. 41-43]. 

Прискореними темпами текстиль на Київщині розвивався у повоєнний 
період. 1945 року почала працювати Київська прядильно-ткацька фабрика, де 
виготовляли тканини для оббивки меблів, а на початку 1950-их рр. продукція 
фабрики поповнилася новим асортиментом – декоративною тканиною широкого 
призначення типу плахти. У цей час стали до ладу Київський і Дарницький 
шовкові комбінати, які почали випускати тканини з натурального та штучного 
шовку [16, с. 352-356]. 1958 року була заснована київська хусткова фабрика 
«Киянка», яка впровадила технологію вибійки, коли візерунок на хустки наносився 
технікою фотофільмодруку. Продукція фабрики користувалася попитом не тільки  
у Радянському Союзі, а й за кордоном. У кінці 1960-их рр. першу партію вибивних 
хусток випустила Київська фабрика текстильно-художніх виробів [18, с. 26-27]. 

Подальшого розвитку у повоєнні роки набуло ручне узорне ткацтво на 
Богуславщині. 1945 року у Богуславі організовано художньо-промислову артіль 
«Перемога», основною продукцією якої були декоративні тканини та килими.  
У 1960 р. артіль реорганізовали у фабрику художніх виробів з такою ж назвою. Зріс 
асортимент підприємства, серед продукції були скатерки, рушники, портьєри, 
штори, купони для суконь і спідниць, наволочки для подушок тощо. На київському 
Поліссі в с. Обуховичі, що славилось давніми ткацькими традиціями, у повоєнні 
роки організували ткацький цех, який згодом став філією Київського виробничо-
художнього об’єднання імені Т.Г.Шевченка. Виготовляли тут традиційні текстильні 
вироби – рушники, доріжки, серветки, скатертини, наволочки для диванних 
подушок. У цей період продовжував розвиватись ще один осередок на південно-
східній Київщині – Переяслав-Хмельницька фабрика художніх виробів ім. Богдана 
Хмельницького. На підприємстві, крім асортименту, подібного до інших осередків, 
вироблялися плахтові тканини, а також пояси, крайки, краватки [34, с. 163]. 

1960–1990-ті рр. характеризуються розвитком художнього текстилю, 
призначеного для оформлення інтер’єрів громадських споруд, кафе, ресторанів. 
Замовлення на виготовлення таких творів надходило від Художнього фонду 
України, який мав власні творчо-виробничі комбінати. У Києві функціонував 
комбінат монументально-декоративно мистецтва, що входив до структури 
Київського творчо-виробничого об’єднання «Художник». Проектовані митцями 
твори виконували в цеху комбінату, а також на підприємствах «Укрхудожпрому», 
в основному на Решетилівській килимовій фабриці ім. К. Цеткін. Проектуванням  
і виготовленням текстильних творів для інтер’єрів займалась і Експериментальна 
майстерня декоративних тканин при Зональному науково-дослідному  
і проектному інституті типового й експериментального проектування житлових 
та громадських споруд (КиївЗНДІЕП). Необхідно відзначити, що попередником 
Експериментально-творчої майстерні декоративних тканин КиївЗНДІЕПу 
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були створені наприкінці 1940-их рр. майстерні художнього текстилю  
і монументального мистецтва Науково-дослідного інституту архітектури споруд 
Академії будівництва та архітектури. Фахівці майстерень займалися оздобленням 
типових новобудов творами монументально-декоративного мистецтва.  
У 1963 р. Академію будівництва та архітектури УРСР було ліквідовано [14, с. 23].

Наприкінці 1980-их рр. на базі творчих майстерень КиївЗНДІЕПу створений 
Науково-дослідний центр монументально-декоративного мистецтва, метою 
якого було комплексне архітектурне оформлення інтер’єрів громадських споруд. 
Як і в попередні десятиліття, пріоритетними напрямками діяльності центру були 
монументально-декоративна кераміка і художній текстиль [35, с. 44]. 

Промисловий київський текстиль появився у кінці 1940-х років, коли почали 
випускати продукцію Дарницький та Київський шовкові комбінати, бавовняно-
прядильна фабрика, а пізніше й хусткова фабрика “Киянка”. Київські текстильні 
підприємства виготовляли тканини різного призначення – меблеві, платтяні, 
декоративні драпірувальні, з різних волокнистих матеріалів: бавовни, віскозного 
та натурального шовку, а також синтетичної (ацетатної, триацетатної, капронової, 
лавсанової, поліефірної) пряжі. Кожний тип тканини мав притаманні йому 
способи оформлення – масштаб і характер малюнка, вид ткацького переплетення. 
Асортимент продукції Київського шовкового комбінату складався з тканин  
із натурального шовку – крепдешину, креп-жоржету, креп-шифону, як однотонно 
фарбованого, так і вибивного. Дарницький шовковий комбінат спеціалізувався на 
виготовленні тканин із синтетичних волокон платтяного і костюмно-платтяного 
призначення, декоративно-меблевих, портьєрно-драпірувальних тканин і тканин 
для галстуків. Платтяні тканини орнаментувалися двома способами – шляхом 
вибійки малюнків за допомогою шаблонів з капронових сит на машинах (техніка 
“фотофільмодрук”) та ткання візерунків на верстатах із жакардовими машинами. 
Висновки. Підсумовуючи сказане, зазначимо, що текстиль на Київщині активно 
розвивався протягом усіх історичних періодів. Виготовляли його на виробництвах 
різних рівнів – домашньо-кустарне, цехове, мануфактурне, фабричне. Щодо 
типологічного ряду текстильних виробів, то він досить широкий і різноманітний. 

Технологія виконання текстильних виробів базувалася на традиційному 
народному ткацтві. Переважна більшість узорних тканин та килимів виконані 
на високому мистецькому рівні, з дотриманням традиційних схем побудови 
візерунків та колористичного вирішення. Виготовлялися: тканини для одягу 
– як однотонних, із застосуванням різних простих та комбінованих ткацьких 
переплетень, так і з використанням різнокольорової пряжі в основі та пітканню; для 
опорядження житла – килими, покривала, скатертини, рушники; для проведення 
обрядових дій – весільні рушники та рушники і тканини для похоронного ритуалу. 
Традиції народного ткацтва Київщини продовжують наші сучасники – професійні 
художники, що отримали освіту з декоративно-прикладного мистецтва та 
майстри народного мистецтва, якими опікується Національна спілка майстрів 
народного мистецтва України. 
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FROM HISTORY OF DEVELOPMENT TEXTILES OF THE 
KYIV REGION 

ABSTRACT

On the basis of the literary sources available to the author of the article, the main 
milestones of the development of artistic textiles of the Kyiv region are considered. 
Textiles on the territory of modern Ukraine existed in all historical periods, starting 
with the Trypil culture, as evidenced by the impressions on the bottoms of ceramic 
dishes found during archaeological excavations. Antiquities researchers assume that 
weaving existed in the Bronze Age as well. 

During the times of Kyivan Rus, in addition to simple linen weaving, there was a patterned 
weaving and a bump on the fabric, where the pattern was applied with the help of paint 
and stamps cut out of wood. This is evidenced by artifacts and spinning tools found by 
archaeologists. Textiles acquired development even after the Tatar-Mongol oppression 
in the times when the Kyiv lands were under the rule of the Grand Duchy of Lithuania. 

Later, in the 17th and 18th centuries. silk manufactories were developed in Kyiv itself, 
where, in addition to breeding cocoons, silk fabrics were made. At that time, there were 
also weaving workshops at monasteries, one of which was located in the Kyiv-Pechersk 
Lavra. In the mid-19th to the first half of the 20th centuries, textiles became widely 
developed in the Kyiv region. In addition to the home weaving of artisans, local craft 
workshops began to supply textile goods to the market. The assortment of products 
included fabrics for upholstering men’s furniture, handkerchiefs, sheets, and blankets. 
In 1906, the Kyiv Artisan Society was created to intensify the development of textile 
and other industries.Textiles gained further development after the establishment of 
Soviet power in Ukraine. In the 1930s, weaving centers worked in Bohuslav, Pereyaslav, 
and Tarascha. In the post-war period, textile mills came into operation in Kyiv – the 
Darnytsky Silk Mill, which produced fabrics from synthetic fibers, and the Kyiv Silk Mill, 
which produced natural silk fabrics. 
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