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SIMULATION AND COMPARATIVE ESTIMATION 
OF ELECTRICITY COST FOR GENERATION AND 
STORAGE TECHNOLOGIES

Viktor Denisov
researcher, Institute of General Energy National Academy of Sciences of 
Ukraine, Kyiv

Simulation and comparison of valuation for the following energy generation and 
storage technologies at a discount of 3, 3.5, 5, 7, 7.5 and 10% per year were fulfilled:

1. NPP_NuScale – in the base load (BL) and several load following (LF) 
modes by Turbine bypass technology;

2. NPP Holtec SMR-160 – in the BL and several LF modes;
3. comparison of the obtained cost estimates of NPP_NuScale and NPP 

Holtec SMR-160.
4. traditional technologies in the BL and several LF modes:
Adv CC Gas/Oil Combined with CCS;
Coal with 30% CCS;
5. the cost of the Storage System 30 MV (SS) use.
The results could be presented as the cost price matrix of the supplied electric 

power. That matrix allows formulate the problem of optimal coverage of the load 
graph, as the task of choosing the best set of components of the power vector on a 
discrete subspace of admissible values.

Keywords: cost matrix, mathematical model, electricity storage system.
https://orcid.org/0000-0002-3297-1114

The cost of generating (1) and accumulating (2) electricity for 
BL (PCF(f)=NOM) and several LF regimes (PCF(f)=0.7,0.5,0.3) was estimated 
using formulas (1) and (2):
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Figure 1 – The cost comparison of NuScale, Smr-160 and SS

Figure 2 – The cost comparison of traditional technologies and SS
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where:  – mode number;  – annual generation;  – plant capacity 
factor – use of installed capacity;  – discount (%);  – investment;  and 

 – fixed and variable operating expenses;  – life cycle;  – installed power; 
 – number of hours per year.

The initial information for calculations was obtained from [1  –  7]. The 
results of the test calculations are summarized in Table 1 and are shown in Fig. 
1 an Fig. 2.

Table 1 
 Cost in BL and several LF modes
Discount, %/year 3 3.5 5 7 7.5 10 Generation, MWh 

Cost, $ / MWh Annual Life Cycle

NPP Holtec SMR-160
39 44 47 55 58 68 1 331 520 106 521 600
45 52 56 66 71 84 981 120 78 489 600
55 64 69 84 91 108 700 800 56 064 000
76 92 100 125 136 166 420 480 33 638 400

NPP_NuScale
63 70 73 83 87 99 416 100 24 966 000
71 79 84 97 103 119 306 600 18 396 000
83 94 100 119 128 150 219 000 13 140 000
110 129 139 171 185 222 131 400 7 884 000

Adv CC Gas/Oil Combined with CCS
21 23 25 29 31 36 2 769 912 110 796 480
25 29 31 36 39 46 2 084 880 83 395 200
32 37 40 48 52 61 1 489 200 59 568 000

49 57 62 75 81 97 893 520 35 740 800

Coal with 30% CCS
38 44 47 57 62 74 5 295 420 211 816 800
48 56 60 74 80 96 3 985 800 159 432 000
64 76 82 101 109 131 2 847 000 113 880 000
102 122 132 163 177 214 1 708 200 68 328 000

Storage System
30 30 33 36 37 41 226 008 4 520 160
35 36 39 43 44 49 183 960 3 679 200
46 47 51 57 58 66 131 400 2 628 000
72 74 81 90 92 105 78 840 1 576 800
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The results could be presented as the cost price matrix of the supplied 
electric power. That matrix allows formulate the problem of optimal coverage 
of the load graph, as the task of choosing the best set of components of the 
power vector on a discrete subspace of admissible values.
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Для забезпечення стабільного 
функціонування системи з задани-
ми вихідними параметрами, необ-
хідно враховувати потенційні ви-
падкові збурення, що можуть ви-
никати в значеннях вхідних пара-
метрів. Таким чином, для контролю 
і регулювання цільового параме-
тру, необхідно виконувати управ-
ління керуючим впливом. Для реа-
лізації автоматичного управління 
керуючим впливом використову-
ють регулятори. Було розглянуто 
ПІД-регулятор, що має пропорцій-
ну, інтегральну та диференціальну 
складову.

Кожна складова ПІД-регулятора 
має відповідний коефіцієнт, зміню-

ючи який відбувається налашту-
вання роботи відповідної складо-
вої регулятора. Основною задачею 
налаштування такого регулятора є 
знаходження оптимальних значень 
кожного з коефіцієнтів. Для 
розв’язання поставленої задачі не-
обхідно ввести критерій оптималь-
ності та обмеження. В якості кри-
терію оптимальності було обрано 
час виходу системи на усталений 
режим, тоді як обмеженнями є зна-
чення максимального перерегулю-
вання, максимальна статична по-
хибка та граничні технологічні 
межі значення керуючого параме-
тру. Також, в залежності від осо-
бливостей керованої системи, мож-

НАЛАШТУВАННЯ ПІД-РЕГУЛЯТОРА 
З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ

Сліпченко В.О., Черьопкін Є.С.
студент, к.т.н. Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Ключові слова: керування, метод чотирьох інтервалів, регулятор, сис-
тема керування, ітерація, оптимальний коефіцієнт, налаштування регу-
лятора, усталений режим, перерегулювання, статична похибка, показник 
коливності, перехідна характеристика, алгоритм пошуку.

Key words: control, four-interval method, regulator, control system, 
iteration, optimal factor, regulator setting, set point, override, static error, 
volatility, transient characteristic, algorithm of search.
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ливо введення додаткових обме-
жень, таких як показник коливнос-
ті, граничний час виходу системи 
на усталений режим тощо [1].

Для знаходження оптимальних 
коефіцієнтів налаштування ПІД-
регулятора використовується ве-
лика кількість різних способів, 
що має певні переваги та недолі-
ки при використанні в різних 
системах. Одними зі способів є 
такі, що використовують методи 
оптимізованого пошуку мінімуму 
функції однієї змінної. Виділяють 
такі основні: метод золотого пе-
рерізу, метод п’яти інтервалів, ме-
тод чотирьох інтервалів, метод 
Фібоначчі.

Було розглянуто метод чотирьох 
інтервалів, як такий, що дозволяє 
знайти мінімум функції однієї 
змінної, у більшості випадків най-
ефективніше, тобто з використан-
ням найменшої кількості ітерацій. 
Даний спосіб засновано на аналізі 
поведінки системи для кожного з 
досліджуваних значень коефіцієн-
та. Коефіцієнт досліджуються в ді-
апазоні значень, що характерний 
для кожної системи окремо.

Для реалізації даного методу 
використовують наступний алго-
ритм дій:

1) Розбити діапазон пошуку на 
чотири рівних відрізки, отримав-
ши 5 значень коефіцієнта.

2) Для кожного зі значень коефі-
цієнта побудувати перехідну ха-
рактеристику.

3) Проаналізувати кожну з отри-
маних характеристик за наступни-
ми параметрами: час виходу систе-
ми на усталений режим, максималь-
не значення перерегулювання, зна-
чення статичної похибки, у разі 
виходу системи на усталений режим 
за даного значення коефіцієнта.

4) Серед п’яти характеристик 
обрати ті, в яких система виходить 
на усталений режим.

5) Серед відібраних – обрати ха-
рактеристику, з найменшим часом 
виходу на усталений режим, що за-
довольняє встановлені обмеження.

6) Якщо задоволені умови точ-
ності пошуку оптимального коефі-
цієнта: завершити процедуру по-
шуку. Інакше: Обрати два сусідніх 
значення коефіцієнтів, зліва і спра-
ва від значення коефіцієнта, що 
відповідає характеристиці описа-
ній в пункті 5 як межі подальшого 
пошуку оптимального значення 
коефіцієнта; перейти до пункту 1.

За даним алгоритмом почергово 
виконується пошук оптимального 
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коефіцієнта для кожної складової 
регулятора: пропорційної, інте-
гральної та диференціальної. Від-
повідно коефіцієнт пропорційної 
складової впливає на зменшення 
часу виходу системи на усталений 
режим. Однак, як правило, пропо-
рційна складова, навіть з опти-
мально підібраним коефіцієнтом 
має певну статичну похибку.

Інтегральна складова ПІД-
регулятора, а саме оптимальний 
підбір її коефіцієнта надає можли-
вість звести статичну похибку до 
мінімуму, або навіть до нульового 
значення. Принцип дії інтегральної 
складової засновано на врахову-
ванні стану системи в попередні 
моменти часу.

В свою чергу підбір оптималь-
ного коефіцієнта диференціаль-

ної складової дозволяє нівелюва-
ти відхилень від цільового зна-
чення, які прогнозуються в май-
бутньому. Вони можуть бути 
викликані зовнішніми збурення-
ми або запізненням впливу регу-
лятора на систему.

Таким чином, після почергового 
знаходження оптимальних коефі-
цієнтів для кожної складової, буде 
отримано набір коефіцієнтів, що 
описують оптимально налаштова-
ний ПІД-регулятор.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ

1. Жученко А.І. Методи нелінійного 
програмування [Текст]: Методичні 
вказівки до виконання лаборатор-
них робіт з курсу «оптимізація тех-
нологічних процесів та систем ке-
рування» Уклад.: А.І. Жученко, Л. Р. 
Ладієва, О. В. Снігур.– К.: НТУУ 
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В связи с широким использованием различных вариантов ресурсо- и 
энергосберегающей технологии горячих ремонтов футеровки агрегатов, 
значительно увеличивающих срок службы футеровки агрегатов [1] за 
счёт нанесения защитного шлакового гарнисажа на периклазоуглеродис-
тую футеровку конвертеров или её наиболее изнашиваемые участки 
путём раздувки азотными струями специально подготовленного конеч-
ного шлака, актуальным является изучение теплового состояния футе-

ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО 
СОСТОЯНИЯ ОШЛАКОВАННОЙ ФУТЕРОВКИ 
СТЕН КОНВЕРТЕРА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЕЁ 
С ОТХОДЯЩИМ ГАЗОМ

Пантейков Сергей Петрович
канд. техн. наук, инженер-металлург, инженер-программист, юрист, 
доцент Днепровского государственного технического университета,            
г.Каменское, Украина;
Пантейкова Елена Сергеевна
магистр металлургии, юрист, старший инспектор отдела кадров ПАО 
«Днепровагонмаш», г.Каменское, Украина.

С помощью разработанной авторами математической модели те-
плового состояния ошлакованной футеровки стен конвертера выше 
уровня расплава при взаимодействии её с отходящим газом по ходу про-
дувки проведены численные исследования зависимости температуры ра-
бочей поверхности футеровки 250-т конвертера в конце продувки от 
толщины шлакового гарнисажа при различных коэффициентах его те-
плопроводности и от коэффициента теплопроводности гарнисажа при 
различных его толщинах.

Ключевые слова: математическая модель, футеровка стен, шлаковый 
гарнисаж, отходящий газ, тепловое состояние.

Keywords: mathematical model, lining the walls, slag skull, waste gas, 
thermal state.



 13 

Technics and technology.#7  

ровки конвертера при работе агрегата как с ошлакованием футеровки, 
так и без такового. Это необходимо для досконального изучения влия-
ния различных факторов на стойкость самого шлакового гарнисажа и 
огнеупоров футеровки конвертеров при их ошлаковании, так как иссле-
дований данных вопросов в мировой технической литературе нами не 
было найдено.

Для упрощения экспериментальных работ по исследованию и 
повышению стойкости футеровки конвертеров необходимо это 
выполнять методами математического моделирования.

Авторами данной статьи была созданы математические модели тепло-
вого состояния днища конвертера [2] и тепловой работы контактирую-
щей с расплавом во время продувки футеровки стен конвертера ниже 
уровня расплава [3], учитывающие наличие на их футеровке слоя намо-
роженного слоя шлакового гарнисажа с моделированием его толщины, а 
также свойств применяемого шлака; проведены численные исследования 
теплового состояния огнеупоров днища [4, 5] и стен конвертера ниже 
уровня расплава [6] с учётом их ошлакования, динамики износа слоя за-
шитного шлакового гарнисажа на днище [7] и стенах конвертера ниже 
уровня расплава [8] при его продувке. Данные модели стали основой для 
создания математических моделей термонапряжённого состояния огнеу-
поров днища [9] и стен конвертера ниже уровня расплава [10] при их 
ошлаковании для расчёта термических напряжения в указанных 
конструктивных элементах футеровки агрегата.

Также была создана математическая модель тепловой работы контак-
тирующей с отходящим газом во время продувки футеровки стен кон-
вертера выше уровня расплава [11], учитывающая наличие на ней слоя 
намороженного слоя шлакового гарнисажа с моделированием его 
толщины, а также свойств применяемого шлака (послужила основой для 
создания математической модели термонапряжённого состояния огнеу-
поров стен конвертера выше уровня расплава [12] для расчёта термичес-
ких напряжений в данной области футеровки агрегата). C помощью 
данной модели необходимо также провести численные исследования 
теплового состояния огнеупоров стен кислородного конвертера с учётом 
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их ошлакования и динамики износа слоя зашитного шлакового гарниса-
жа на стенах футеровки кислородного конвертера выше уровня расплава 
при его продувке в результате взаимодействия футеровки стен с 
высокотемпературным отходящим газом.

Разработанная математическая модель [11] предусматривает решение 
дифференциального уравнения теплопроводности Фурье [13] в цилин-
дрических координатах (одномерная постановка), что позволяет найти 
распределение температур и температурных градиентов в расчётной об-
ласти (по толщине стенки конвертерного агрегата, которая состоит из 
следующих расчётных областей: «шлаковый гарнисаж» + «огнеупорный 
материал стенки (рабочий и арматурный слои футеровки)» + «кожух 
конвертера»):

( ) ( ) ( )











⋅
τ

+
∂
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⋅⋅ρ
dxx
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x
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2
, кRx)(z ≤<τ , 0>τ  (1)

В уравнении (1): t(х,τ) – температура, как функция текущих координаты 
x и времени продувки τ, °С; ρ(t,х), с(t,х), λ(t,х)  – плотность, кг/м3, 
теплоёмкость, Дж/(кг·°С), теплопроводность, Вт/(м·°С), материала, как 
функции текущих температуры t и координаты х; кR  – наружный ради-
ус конвертера (наружный радиус кожуха агрегата), м.

Решается задача Стефана с одной подвижной границей )(z τ  раздела 
твёрдого и жидкого шлака с граничными условиями III и IV рода.

Граничные условия. Поверхность кожуха стен конвертера обменивает-
ся теплом с окружающей атмосферой посредством излучения и свобод-
ной конвекции. Между кожухом конвертера и футеровкой стен, футе-
ровкой стен и шлаковым гарнисажем существует идеальный тепловой 
контакт, т.е. на границах соприкосновения указанных материалов заданы 
условия сопряжения. На рабочей поверхности шлакового гарнисажа 
происходит конвективный теплообмен слоя шлака с отходящим газом. 
Моделью учитывается полное оплавление защитного шлакового гарни-
сажа с оголением поверхности футеровки стен конвертера. При этом, на 
рабочей поверхности футеровки стен происходит конвективный тепло-
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обмен огнеупорного материала с отходящим газом, а также принимает-
ся, что футеровка конвертера не изнашивается (не оплавляется) в ре-
зультате её контакта с высокотемпературной газовой средой, так как за-
дача исследования процесса срабатывания футеровки стен конвертера в 
данной задаче не ставится. На границе раздела жидкого и твёрдого шлака 
задаётся калометрическое уравнение Стефана, а температура принима-
ется равной температуре плавления шлака.

Начальное поле температур по толщине футеровки стен конвертера 
задаётся в соответствии с требованиями технологической инструкции.

Задача решена методом контрольного объёма [14]. Для расчёта разме-
ров движущейся границы плавления )(z τ  применён численный метод 
Дюзинберре [15]. Аппроксимация уравнения теплопроводности (1) в его 
конечно-разностный аналог выполнена по явной разностной схеме 
расчётов [16]. Программа расчётов написана на алгоритмическом языке 
Borland Delphi 7 и реализована на ПК применительно к промышленным 
250-т конвертерам.

Результаты исследования температурных полей в футеровке стен кон-
вертера, которая покрыта слоем защитного шлакового гарнисажа раз-
личной толщины и без такого и расположена выше уровня расплава в 
ходе его продувки в конвертере, показала следующие результаты.

С увеличением толщины шлакового гарнисажа, покрывающего футе-
ровку стен конвертера, температура на наружной поверхности футеров-
ки (т.е. на границе «шлаковый гарнисаж»-«футеровка») будет умень-
шаться, что, в свою очередь, будет снижать температурный градиент по 
толщине футеровки стен агрегата. Снижение коэффициента теплопро-
водности шлакового гарнисажа так же будет способствовать снижению 
температуры рабочей поверхности футеровки и, соответственно, сни-
жать температурный градиент в огнеупорном материале футеровки стен 
конвертера.

Снижение температурного градиента и получение более равномерно-
го температурного поля в футеровке стен конвертера приведёт к сниже-
нию термических напряжений, возникающих в ней, вследствие нагрева-
ния не рабочего слоя футеровки, а слоя шлакового гарнисажа, который 
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будет предохранять от нагрева высокотемпературным отходящим 
конвертерным газом огнеупорную футеровку стен агрегата. Это позво-
лит в ходе продувки избежать вероятности появления трещин внутри 
футеровки стен в результате снижения растягиваюших (+) напряжений, 
возникающих в футеровке стен, и вероятности скалывания огнеупора на 
рабочей поверхности футеровки в результате снижения напряжений 
сдвига, а при простоях конвертера – избежать возникновения трещин на 
поверхности футеровки, приводящего к срабатыванию рабочего слоя 
футеровки путём его скалывания, вызванного сжимающими (–) напря-
жениями.
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Його вилучення із конвертованого газу на заключній стадії виробни-
цтва відбувається в промивній колоні шляхом абсорбції рідким азотом.

Промивна колона розглядається як технологічний об’єкт керування 
концентрацією СО в конвертованому газі на виході. Даний параметр є 
кількісною оцінкою ефективності роботи всієї системи.

Схема даного апарату наведена рисунку:
Умовні позначення:
Fg – витрата конвертованого газу
Fr – Витрата азоту
y0 – Початкова концентрація CO у конвертованому газі
y1 – Кінцева концентрація CO у конвертованому газі
x0 – Початкова концентрація CO у азоті
x1 – Кінцева концентрація CO у азоті
Vg – Об’єм, який займає газ

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ 
ВИДАЛЕННЯ СО З СИНТЕЗ-ГАЗУ

Привала С.В. Черьопкін Є.С.
студент, к.т.н Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний іститут імені Ігоря Сікорського»

Ключові слова: синтез-газ, азот, аміак. технологічний процес,
схема автоматизації, керування, метод золотого зрізу, метод п’яти ін-

тервалів вимірювання, апроксимація, спрощена математична модель, 
система керування, різницеві рівняння, ітерація.

Key words: synthesis gas, nitrogen, ammonia. technological process,
automation scheme, control, gold cut method, five measurement intervals, 

approximation, simplified mathematical model, control system, difference 
equations, iteration.

Під час отримання синтез-газу із суміші газів важливим етапом є його 
очищення від домішок. Основною задачею системи очистки, що розгля-
дається, є зменшення концентрації СО у вихідній суміші.



 19 

Technics and technology.#7  

Vr – Об’єм, який займає рідина
ρg – Густина газової суміші
ρr – Густина рідкої фази
SKg – Кількість CO, яка абсорбувалася у азот з газової суміші на оди-

ницю рушійної сили в газовій фазі
SKr – Кількість CO, яка прийшла з газової суміші у азот на одиницю 

рушійної сили в рідині
m – Постійна Генрі
xr(y0) – Рівноважна концентрація CO у азоті на вході
yr(x0) – Рівноважна концентрація CO у конвертованому газі на вході
xr(y1) – Рівноважна концентрація CO в азоті на виході
yr(x1) – Рівноважна концентрація CO у конвертованому газі на виході

Азот
Fr , x0

Конвертований газ
Fg , y0

Очищений синтез-газ
Fg , y1

Азот з абсорбованим СО
Fr , x1

Рис. 1 – Розрахункова схема промивної колони.
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Абсорбція – вбирання газів або рідин, а також електромагнітних ко-
ливань (світла і звуку) всім об’ємом (на відміну від адсорбції) рідини чи 
твердого тіла, що є абсорбентом. Абсорбція – один з видів сорбції ріди-
ни. [1, С.35]

Технологічний процес видалення СО відбувається наступним 
чином:

до нижньої частини колони надходить охолоджена газова суміш кон-
вертованого газу та оксиду вуглецю з витратою Fg = 50 кг/год та початко-
вою концентрацією CO у конвертованому газі y0= 3 %. Ця суміш рівно-
мірно розподіляється по тарілках колони і надходить на контактні еле-
менти (насадку). У верхню частину колони подають чистий азот з витра-
тою Fr та концентрацією оксиду вуглецю x0 = 0,01 %. У колоні 
здійснюється протиточна взаємодія газу та рідини. Стікаючи по насадці 
вниз, азот з витратою Fr, вилучає CO із конвертованого газу (відбуваєть-
ся процес абсорбції) та виходить зі ректифікаційної колони з концентра-
цією CO у ньому x1.

Математичне моделювання було проведено за припущення, що витра-
та газу та рідини внаслідок перерозподілу CO між ними не змінюється.

Fgвх. = Fgвих. та Frвх.= Frвих.

Основний регульований параметр, який забезпечує задану якість про-
цесу це концентрація CO у конвертованому газі на виході з апарата y1.

Проміжною змінною (параметром стану) є x1  концентрація CO 

у азоті на виході промивної колони.
Результатом математичного моделювання стала система рівнянь ди-

наміки зміни концентрації СО в в конвертованому газі та азоті на виході 
з апарату:

Для зручності обрахунків рівняння (1) та (2) були представлені у різ-
ницевій формі:[1, С.36]
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В якості каналу керування було обрано канал “Витрата абсорбенту(азоту) 
на вході – кінцева концентрація CO у конвертованому газі”.

Перелік використаної літератури
1. жученко а.і. методи нелінійного програмування [текст]: методичні вказівки 

до виконання лабораторних робіт з курсу «оптимізація технологічних про-
цесів та систем керування» уклад.: а.і. жученко, л. р. ладієва, о. в. снігур.– к.: 
нтуу «кпі», 2007. – 99 с.

Рис. 2- Динамічна характеристика: Витрата абсорбенту(азоту) на вході – 
кінцева концентрація CO у конвертованому газі. Fr = 400кг/год
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Сучасний темп життя диктує 
нам вимоги для посилення ролі 
фундаментальних наук в процесі 
навчання. Спрямованість даного 
процесу вказує на зростання якості 
шкільної підготовки учнів, підви-
щення рівня додаткової та поза-
класної роботи. Але, незважаючи 
на створення спеціалізованих шкіл 
і класів, організації традиційних 
олімпіад для школярів, для вирі-
шення цього завдання необхідним 
є поглиблення і покращення міц-
ності знань з фізики особливо у 
старшокласників. Облік і оцінка 

знань, умінь і навичок учнів є 
невід’ємною складовою частиною 
педагогічного процесу з фізики та 
являють собою важливу ланку в 
системі навчання і виховання.

На фоні всього вищесказаного 
широкої популярності набуває 
особистісно-орієнтоване розвива-
юче навчання, яке відповідає інди-
відуальним особливостям учнів, їх 
потенційним можливостям в отри-
манні та засвоєнні знань.

Актуальністю використання у 
навчанні особистісно-орієнтованої 
спрямованості є зумовлене динамі-

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ НА УРОКАХ 
ФІЗИКИ

Скворцова Н.В.
асистент кафедри фізики
Євстратова А.Ю., Жовнер О.Л.,
студенти рівня вищої освіти магістр,  
фіз.-мат. факультет «Донбаський державний педагогічний університет»

В статті розглядаються особливості професійних якостей педагога 
нового покоління. Розкрита роль використання диференційованої пере-
вірки знань на уроках фізики. Показані можливості підвищення в учнів 
інтересу до предмету та кращого засвоєння нового матеріалу.

Ключові слова/key words: диференціація знань / differentiation of 
knowledge, пізнавальна діяльність/cognitive activity, контроль знаннь/ 
control of knowledge.
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кою сьогодення виховання яскра-
вої, індивідуальної особистості, 
яка швидко адаптується до нових 
умов динамічного соціуму і при 
цьому не втрачає власної думки та 
точки зору. Сучасний педагог по-
винен вчасно виявити здібності та 
інтереси дитини, сприяти їх розви-
тку, бути більш гуманним у відно-
синах з учнями. Комунікабельність 
та розкутість школярів, їх прагма-
тична модель поведінки потребує 
від вчителя загальноосвітньої шко-
ли використання нових методик та 
підходів при спілкуванні з дітьми.

Таким чином, мета даної роботи 
полягає у визначенні особливостей 
впровадження та використання 
диференційованої перевірки знань 
на уроках фізики.

Фундаментом особистісно-орі-
єнтованого навчального процесу є 
принцип варіативності, який по-
лягає у використанні різних видів 
змісту та форм навчання, що більш 
за все відповідають індивідуаль-
ним потребам як окремого учня, 
так і класу взагалі. Так, за словами 
Каленик В.І. та Каленик М.В.: «Ви-
значальною ознакою педагогічної 
діяльності учителя, крім його про-
фесійних знань, є майстерність на-
вчання школярів. Але педагогічна 

майстерність, або, як іноді назива-
ють, мистецтво викладання, 
з’являється з часом і шлях до неї 
пов’язаний з успіхами і невдачами. 
При цьому треба врахувати, що по-
милки, які може допустити вчитель 
у процесі пошуків своєї методики 
навчання, можуть суттєво вплину-
ти на результати навчальної діяль-
ності школярів та й на відношення 
їх до самого учителя. Однією з при-
чин цих помилок є діяльність «на-
осліп», коли учитель не знає або не 
враховує вимоги та умови, які ви-
значають успішність учіння» [2, с. 
6]. На сучасних уроках учні чека-
ють від педагога новітніх форм та 
методів викладання та закріплення 
нового матеріалу, де вони б могли 
повною мірою розкрити свою са-
мостійність та діяльнісний харак-
тер мислення. Фрагментарне вико-
ристання творчих завдань не дасть 
в повній мірі необхідного результа-
ту. Пізнавальні завдання мають 
містити в собі весь спектр пізна-
вальних дій: сприйняття, 
запам’ятовування, осмислення, 
операції мислення творчого харак-
теру.

Оскільки всі учні мають різний 
інтерес до предмету, різні здібнос-
ті, різні способи вираження влас-
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ного «Я», значної актуальності на-
буває використання різнорівневих 
завдань. Вчитель таким чином 
створює для дітей ситуацію в якій 
вони відповідають за свій вибір, 
можуть показати як знання кон-
кретної теми, так і комплексну сис-
тему знань, проявити творчий під-
хід під час оцінки знань, що в по-
дальшому навчанні спонукатиме 
до самовдосконалення та самореа-
лізації.

Різнорівневі завдання доцільно 
використовувати на всіх етапах ви-
вчення нової теми: при викладанні 
нового матеріалу, при повторенні 
та закріпленні вже вивченого, при 
контрольній перевірці знань.

Судити про якість знань, умінь і 
навичок учнів з фізики можна по 
тому, як вони розуміють і вміють 
пояснити фізичні явища, закони, 
теорії, поняття, використовувати 
величини і формули; застосовува-
ти знання у вирішенні фізичних 
завдань, для пояснення проведе-
них дослідів, при аналізі фізичних 
процесів, що протікають в природі, 
в виробничих умовах; по їх прак-
тичним умінням і навичкам в по-
водженні з апаратурою, установка-
ми, приладами при виконанні пе-
редбачених програмою експери-

ментальних спостережень і 
вимірювань.

При розв’язанні освітніх та ви-
ховних завдань з фізики, необхідно 
враховувати вікові особливості 
учнів, специфіку фізики як науки і 
навчального предмета, що визна-
чає її роль і місце в загальній систе-
мі шкільного навчання і вихован-
ня. Впровадження різнорівневої 
диференціації навчання вказує на 
те, що освоюючи загальний курс, 
одні учні в глибині своїх знань об-
межуються рівнем обов’язкової 
підготовки, який зафіксований в 
програмі, інші відповідно до своїх 
уподобань та здібностей досягають 
більш високих результатів. При 
цьому здобуття рівня обов’язкової 
підготовки стає неодмінним 
обов’язком учня в його навчальній 
роботі, в той же час кожен має пра-
во самостійно вирішити, обмежи-
тися цим рівнем або ж йти далі.

Ефективність використання різ-
норівневих завдань на уроках фізи-
ки зосереджена на переході учнів зі 
слабким рівнем в групу лідерів. Для 
цього необхідно виокремити в кла-
сі рівневі групи, розробити та за-
стосувати до кожної з них окремі 
прийоми навчання та контролю.

Подібну задачу варто почати 
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розв’язувати з визначення рівня 
обізнаності школярів, який пока-
зує обсяг і глибину знань з фізики, 
рівень володіння фізичними вмін-
нями і навичками. «Обізнаність  – 
це тезаурус, або запас засвоєних 
понять і способів діяльності. Тобто 
система знань, умінь і навичок, що 
відповідають нормі (заданому в 
освітньому стандарті очікуваного 
результату)». Для цього доцільно 
застосувати письмові роботи, що 
містять в собі всі елементи фізич-
них знань та потребують на кожно-
му етапі розв’язку проявляти само-
стійність. При цьому одночасно 
відбувається визначення рівня 
знань у кожній групі всього класу, 
оскільки учні, залежно від рівня 
знань, по-різному виконують своє 
завдання. «Навченість  – це набута 
учнями (під впливом навчання і 
виховання) внутрішня готовність 
до різних психологічних перебудов 
і перетворень у відповідності з но-
вими програмами і цілями подаль-
шого навчання. Тобто загальна 
здатність до засвоєння знань» [1, с. 
87]. Можна визначити наступні 
рівні обізнаності учнів:

репродуктивний рівень відпові-
дає за перевірку знань учнів на 
найнижчому рівні (школяр в змозі 

визначити основні терміни і зако-
ни, перерахувати або назвати про-
цеси і явища, застосовувати її за 
алгоритмом, але він не може про-
вести аналіз і дати пояснення);

аналітично-синтетичний рівень 
відповідає за перевірку знань на 
достатньому рівні (учні проявля-
ють здатність аналізувати і уза-
гальнювати знання, характеризу-
ють процеси, показують 
взаємозв’язок між явищами, по-
няттями та законами, при цьому 
демонструють ланцюг причинно-
наслідкових зв’язків);

творчий рівень, рівень логічно-
го або продуктивного мислення 
відповідає за уміння вирішення 
проблемних ситуацій та передба-
чення нових знань (учень логічно 
пояснює причини явищ та проце-
сів, взаємозв’язок між ними).

Наступним етапом є перехід до 
диференційованої перевірки знань, 
умінь та навичок учнів. Одним із 
варіантів є диференціація рівня 
складності завдань при поточному 
контролі. Як варіант, доречно ви-
користовувати завдання, що мають 
три рівні складності для початко-
вого, достатнього та високого рів-
нів відповідно. Кожен з пропонова-
них учням варіантів завдань пови-
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нен містити завдання на основні 
поняття, явища та закони вивченої 
тами, якісні задачі та питання тео-
ретичного характеру. Рівень склад-
ності варіанту кожен учень обирає 
самостійно, спираючись на свої 
здібності.

Під час використання різнорів-
невих завдань, що відповідають ре-
альним навчальним можливостям 
учнів, варто зароджувати в дітей 
віру у власні сили, навіть у самого 
слабкого учня, пробуджуючи тим 
самим у нього бажання вчитися. 
При цьому актуальною є й інша 
форма діяльності вчителя – різний 
рівень підказок при виконанні од-
ного і того ж завдання. Таким чи-
ном, учні, що мають більш гірший 
рівень отримують детальнішу ін-
формацію в порівнянні з учнями, 
чий рівень має нижчі показники.

Отже, використання різнорівне-
вих завдань при диференційованій 
перевірці знань має наступні пози-
тивні моменти:

• чітко визначається рівень 
складності засвоєння навчаль-
ного матеріалу з врахуванням 
вікових особливостей учнів;

• самостійність вибору завдан-
ня створює у дітей ситуацію 
успіху;

• розкриваючи свої здібності, 
для учнів створюються умови 
переходу на значно вищій рі-
вень засвоєння знань;

• аналізуючи роботи учнів, вчи-
тель визначає не тільки рівень 
знань учнів, а й динаміку роз-
витку знань, умінь і навичок 
окремих учнів;

• впровадження різнорівневих 
завдань значно підвищує 
якість знань.

На ряду з використанням різно-
рівневих завдань при диференційова-
ній перевірці знань варто використо-
вувати завдання з застосуванням 
творчих здібностей учнів: зробити 
проект або фізичну модель, підготу-
вати доповідь або презентацію.

Таким чином, ситуація вибору 
на уроці – це підготовлений учите-
лем елемент (етап уроку), коли учні 
поставлені перед необхідністю від-
дати свою перевагу одному з варі-
антів навчальних завдань і спосо-
бів їх вирішення для прояву своєї 
активності, самостійності та інди-
відуального стилю пізнання.

Ситуація вибору при правиль-
ній побудові дозволяє ставити ди-
тину в позицію суб’єкта діяльності 
і надавати розвиваючий вплив на 
його особистість.
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