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КОМПЛЕКСТИК ПРОГРАММАЛАРДЫН ЖАРДАМЫНДА ФИЗИКАЛЫК ХИМИЯ КУРСУ
БОЮНЧА ЛЕКЦИЯЛЫК САБАКТЫ ОКУТУУНУН ЖАҢЫ МЕТОДУ

«Комплекстик  компьютердик  технологияларды»  колдонуп,  физикалык  химия  боюнча  лекция
окууда,  окуучулар  менен  окутуучунун  өз  ара  кызматташтыгы  жакындап,  окутуунун  эффектиси
жогорулайт.

Негизги сөздөр: комплекистик программалар, химия курсу, лекция, окутуунун жаны методу.

A COMPREHENSIVE PROGRAM OF TRAINING COURSES IN PHYSICAL
CHEMISTRY LECTURE COURSE THE NEW METHOD

Comprehensive  use  of  computer  technology,  physical  chemistry  readings,  lectures,  and  closer
cooperation between the students and the teacher can increase the effect of training.

Key words: Comprehensive programs, the rate of chemistry, lecture, learning new methods.

Окутуунун  «комплекстик  компьютердик  технологияларын»  физикалык  химия  боюнча
лекцияларда  колдонууда,  сынчыл  ойлонуу  методу  менен  «комплекстик  компьютердик
технологияларды»  айкалыштырып  окутуунун  педагокалык  негиздери  каралды.  Бул  тема  боюнча
студенттерге  лекция  сабагын  өтүүдө,  автордук  анимациялык  методдор  чогуу  каралат  [1-3].
Комплекстик  программалардын  негизги  бөлүктөрүн  төмөндөгүлөр  түзөт:  силабус,  теория,  лекция,
практикалык  жана  лабораториялык  жумуш,  анимация,  маселер  жыйнагы,  суроолор  жана  тесттен
турат.  Программанын  силабус  бөлүгүндө  кридиттик  технологияга  ылайык  предметтин  окуу
программасы  каралган.  Бул  бөлүктө  лекцияга,  лабораториялык  сабакка,  практикалык  сабакка,
студенттердин өз алдынча иштөөсү ж.б. сабактын түрлөрүнө берилген кредиттердин саны. 

Программанын  теория  бөлүгүндө  темага  байланыштуу  автордун  электрондук  китеби  берилген,
ал  силабустун  негизинде  жазылган.  Аннимация  бөлүгүндө  темага  байланыштуу  процесстердин  же
кубулуштардын,  түнүнүктөрдүн  автордун  көз  карашы  берилген.  Практикалык  жумуш  (же
семинардык  сабак) бөлүгүндө,  семинардык  сабакта  каралуучу  суроолор  жана  сабакта  чыгарылуучу
эсептер каралган. Лабораториялык жумуш бөлүгүндө, лабораториялык жумуштун методу берилген,
ошондой  эле  жумуштун  иштөө  принцибинин  модели  көрсөтүлгөн.  Ар  бир  лабораториялык
жумуштун  аягында  суроолор,  тест,  маселелер,  эсептер  берилген.  Программанын  маселе  бөлүгүндө
маселелер  жыйнагы  берилген.   Ошондой  эле  кээ  бир  стандарттык  эсептердин  атайын  жасалган
программалардын  жардамында  эсептелишин,  студент  сан  мани  берип  чыгарыса  болот.  Тест
бөлүгүндө  студенттер  өздөрүнүн  билим  деңээлин,  өз  алдынча  текшерип  алса  болот.  Ал  эми
окутуучу ушул эле тести сынакка колдонсо болот. 

«Комплекстик  компьютердик  технологияларды»  колдонуу  менен  сабак  өтүү  үчүн  лекциялык
канада сөзсүз компьютер жана компьютердик диапректор болушу шарт.  Сабак өтүүдө лекция үчүн
керек  болгон  же  лекциялык  материалдын  кыскача  тексти  болушу  керек.  Ал  жок  болсо  аны
теориялык  бөлүктөн  жасалып  алынат.  Же  автордун  лекциялык  материалы  колдонулат.  Лекцияда
эрежелер,  аныктамалар,  керектүү  болгон  формулалар  даярдалып  коюлган.  Аныктамаларды,
эрежелерди  же  формулаларды  лекция  үчүрларда  компьютердик  диапроектор  аркалуу  экранга
берилип  турулат.  Ошондой  эле  темага  тиешелүү  процесстер,  химиялык  реакциялар  менен  алардын
автордун  көз  караш  менен  берилген  механзмдери  керектүү  үчүрларда  көрсөтүлөт.  Анимациялар
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жөн эле көрсөтүлбөстөн, кээ лекциянын бөлүктөрү «автордук анимациялык метод» менен «сынчыл
ойлонуунун»  методдорунун  коштоосунда  өтүлөт.  Мисалы,  лекциялык  сабактын  физикалык
химиянын химиялык кинетикасы үчүн сунушталган төмөндөгүдөй жолун карап көрөлү. Сабактын 1
-  бөлүгүндө  «сынчыл  ойлонуу» методуна  ылайык  өтүлүүчү  сабактын  темасына  студенттер  менен
бирдикте кластер түзөлөт. 

Сабактын  2-бөлүгү  түшүнүү  болуп  саналат.  Бул  бөлүктө  мугалим  пайда  болгон  кластердин
алкагында,  анимациялык  программаны  колдонуу  менен  сабак  улантат.  Бул  бөлүктө  комплекстик
программадагы  анимацияны  колдонуу  шарт.   Анимациялык  программаны  көрсөтүп  бүткөндөн
кийин,  окуучулардын  өз  алдынча  ойлонуусун,  түшүнүүсүн  арттырабыз.  Бул  сабактын  3-бөлүгүндө
анимациялык  программадан  эмнени  көргөндүгүн  боюнча,  жаңы  теманы  канчалык  деңгээлде  кабыл
алгандыгы бааланат. 

Концентрациянын  реакциянын  ылдамдыгына  тийгизген  таасирин  лекцияда  окутууда
«концентрация»  темасына  түзүлгөн  анимация  көрсөтүлөт.  Анимациялык  программа  иштегенде
шарча  (шарчалар  молекула,  атом  же  ион  дегенди  билдирет)  баш  аламан  кыймылга  келип,  бир  топ
убакытта,  алар  кагылышып  «жарылуусу»  экранда  көрүнөт.  Жарылуу  реакциянын  жүргөндүгүн
билдирет.  Концентрация  деген  2-кнопканы  басканда  экиден  көп  шарчалар  баш  аламан  кыймылга
келип, кагылуушулардын саны көп болуп, «жарылуулар» да көп болот. Анимациялык программаны
көрсөтүп  бүткөндөн  кийин,  окуучулардын  өз  алдынча  ойлонуусун,  түшүнүүсүн  арттырабыз.
Окуучулардан  анимациялык  программадан  эмнени  көргөндүгүн  же  реакцияга  «концентрация»
кандайча  таасир  тийгизди  деп  суроолорду  беребиз.  Андан  соң  мугалим  химияда  реакциянын
ылдамдыгын  ,  реакцияга  кеткен  убакытты  t,  реакция  учурунда  өзгөргөн  заттын  санын  С,
реакция жүргөн көлөмдү V тамгасы менен белгилесек, ылдамдыктын концентрациядан көз каранды
болгон кандай теңдеме алынат?, деп суроо койгондо: 

а)окучуулар жекече жооп даярдашат;
б) жуптарда пикир алмашышат;
в)доскада төмөндөгүдөй жооп алынат:
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                                           (1)                            
мында,  С  -    t1  убакыттагы  реакцияга  кирген  же  пайда   болгон  заттын  молунун  (же

молекулаларынын  санынын) өзгөрүшү;  V –  реакция  жүргөн  көлөм.  Кинетикада     >  0   деп  кабыл
алынгандыктан,  реакциянын  ылдамдыгы  реакцияга   кирген   заттардын   концентрациясынын  
өзгөрүшү  боюнча аныкталса « - » белги, ал эми пайда болгон заттар  боюнча  аныкталса «+» белги
коюлат.  Анткени,  реакцияга  кирген  заттардын  концентрациясынын  өзгөрүшү  боюнча  аныкталган
туундунун белгиси терс болгондуктан, «-» белги коюлат. 

Андан  соң  мугалим  окуучулардан  эгер  реакция  учурунда  көлөм  турактуу  бойдон  калса  бул
теңдеме  кандай  болот  деп  сурайт.  Теманы  же  мугалимдин  суроосун  түшүнгөн  окуучу,  турактуу
көлөмдө жүргөн  реакциялардын   ылдамдыгы  убакыт бирдигинде  заттардын  өзгөрүшү  менен   гана  
аныкталынат деп 1- теңдемени төмөндөгүдөй өзгөртүп жазат:

                                                             (2)
 Мугалим төмөнкү теңдемени кошумча түрүндө түшүндүрүп кетсе болот:

                                            (3)
  -  реакциянын  ылдамдыгы,  СA   -  A  түрдөгү  заттардын,  СB  -  B-  түрдөгү  заттардын

концентрациясы.  A  менен  B  A  жана  B  түрүндүгү  заттарга  тийешелүү  болгон  стехиометриялык
коэффициенттер.

 Бул  теңдемеден  концентрациясы  канчалык  көп  болсо,  реакциянын  ылдамдыгы  ошончолук
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чоң  болору  көрүнүп  турат.  Бул  жазылган  теңдемелер  массалардын  тааасир  этүү  мыйзамы  деген  ат
менен да белгилүү.

Мугалим окуучулардан реакциянын ылдамдыгы үчүн төмөндөгүдөй аныктаманы айттыруу үчүн
тийешелүү  суроолорду  берет:  а)   реакцияга  кирген  заттардын  концентрациялары  көп  болсо  же  аз
болсо  реакциянын  ылдамдыгы  кандай  болот?;  в)  реакцияга  кирген  заттардын
концентрацияларынын  өзгөрүшүн  кандай  түшүнүүгө  болот?;  б)  реакцияга  кирген  заттардын
концентрациялары реакциянын ылдамдыгына кандай пропорциялаш?;

убакыт  жана  көлөм  бирдигинде  реакцияга  кирген  заттардын  концентрацияларынын
өзгөрүшү реакциянын ылдамдыгы деп аталат. 

Температуранын  реакциянын  ылдамдыгына  тийгизген  таасирин  окутууда  «температура»
темасына  жасалаган  анимация  көрсөтүлөт.  Бул  программа  иштеген  экранда  спиртовка  күйүп
реакциялык  идиштин  температурасы  улам  улам  жогорулап,  реакцияга  катышкан  молекулалардын
кыймылдуулуктары  өсүп,  реакциянын  тез  өтөрүн  анимациялык  модел  көрсөт.  Кагылуушулардын
саны  көп  болуп,  «жарылуулар»  да  көп  болот.  Анимациялык  программаны  көрсөтүп  бүткөндөн
кийин, окуучулардын өз алдынча ойлонуусун, түшүнүүсүн арттырабыз. Окуучулардан анимациялык
программадан  эмнени  көргөндүгүн  же  реакцияга  «температура» кандайча  таасир  тийгизди?  -  деп
суроолорду  бергенде  алар:   а)окучуулар  жекече  ойлонот;  б)  жуптарда  пикир  алмашышат;
в)Окуучулардан «температура жогорулаганда реакция ылдам жүрөт», деген жооп алынат. Андан соң
мугалим Вант-Гоффтун эрежесин айтып кетүүсү туура болот:

көпчүлүк  учурларда,  температураны  100ка  чоңойткондо  ылдамдыктын  турактуулугу  же
реакциянын ылдамдыгы 24 эсе өсөт.

Же  математикалык  туюнтма  түрүндө  бул  эрежени  кандай  жазса  болот  деп  мугалим
окуучуларга суроо коют. Эрежени түшүнгөн окуучу төмөндөгүдөй теңдемени сунуштайт: 
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                                                     (4)

мында  - температуралык коэффицент; kt менен kt+10 жана t  менен 10t температура t
жана  t+10  болгон  учурдагы    реакциянын  ылдамдыктарынын  турактуулуктары  менен
ылдамдыктары.

Мугалим окуучуларга 4-теңдемеге кандайча эреже же аныктама берсе болот деп сурап кетсе
дагы болот. 

Мугалим  окуучулардан  эгерде  реакциянын  кандайдыр  бир   температурадагы   (мисалы  t1)

ылдамдыгы 
(t1 ) белгилүү болсо, анда экинчи бир температурадагы (t2) реакциянын ылдамдыгы (

t 2 )  кандай аныкталат? - деп суроо койсо дагы болот. Эгер бул суроо коюлса: окуучулар:
а) жекече ойлонут, жооп жазышат;
б) жуптарда пикир алмашышат;
в)доскада окуучу төмөндөгүдөй теңдемени жазып коюушу мүмкүн:

                                                                            (5)

мында  t  =  t2  -  t1;  жана   температура  t1  жана   t2  болгон  учурлардагы  реакциянын
ылдамдыктары.

Бул  жерде  мугалим  кошумча  түрдө  реакциянын  ылдамдыгынын  турактуулугу  үчүн  жазылган
Аррениустун төмөндөгүдөй теңдемесин түшүндүрүп койсо абдан туура болот:
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)/exp(k RTaEA 
                                                                               (6)

мында  T  -температура,  R  –универсалдык  газдык  турактуулук,  Ea  –  реакциянын  тажрибалык
(Аррениустук) активдештирүүү энергиясы, A -экспоненциал алдындагы көбөйтүндү.

Андан  соң  «басым»  темасына  жасалаган  анимация  көрсөтүлөт.  Анимациялык  программа
иштегенде реактордун ичиндеги поршен улам улам жылып, көлөмү кичирейип, реакцияга катышкан
молекулалардын  кыймылдуулуктары  өсүп,  реакциянын  тез  өтөрүн  анимациялык  модел  көрсөт.
Реакцияга  катышкан  молекулалардын  кыймылдуулуктарына  жараша  реакциянын  ылдамдыгынын
өсөрүн анимациялык модел көрсөт. Кагылуушулардын саны көп болуп, «жарылуулар» да көп болот.

Газдык  чөйрөдө  басымды  чоңойткондо  реакцияга  катышкан  бөлүкчөлөрдүн
кыймылдуулуктары ага пропорциялаш чоңоюп, бирдик убакытта кагылышкан бөлүкчөлөрдүн саны
ошончолук  көп  болуп,  реакциянын  ылдамдыгы  ошончолук  чоң  болот.  Кыймылдуулуктардын
өзгөрөшү  менен  реакциянын  ылдамдыгына  кандайча  таасирин  тийгизерин,  мугалим  окуучулардан
суролорду берип айтырып алуусу зарыл.

Ушул  жерде  газдык  реакциялар  үчүн  ылдамдыктын  газдардын  басымынан  болгон  көз
карандылыгын  көрсөткөн  массалардын  таасир  этүү  мыйзамын  математикалык  туюнтмасын  жазып
берүүсүн  окуучулардан  сурайт.  Теманы  түшүнгөн  окуучу  3-теңдемеге  окшоштуруп  төмөндөгүдөй
теңдемени жазат:

BA

BA
PPk  

1                                                      (7)
  -  реакциянын  ылдамдыгы,  PA  -  A түрдөгү  газдардын  парциалдык  басымы,  PB  B-  түрдөгү

газдардын парциалдык басымы. Бул жазылган теңдеме массалардын тааасир этүү мыйзамы деген ат
менен да белгилүү.

Кортунду:
 «Комплекстик компьютердик технологияларды» колдонуп, физикалык химия боюнча лекция

окууда,  окуучулар  менен  окутуучунун  өз  ара  кызматташтыгы  жакындап,  окутуунун  эффектиси
жогорулайт.
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