
Известия ОшТУ, 2021 №2, Часть 2 147 
 

УДК 54.07: 378.1 

Мурзакулова Батма Садыковна, химия илимдеринин 

кандидаты, доцент, 

Ош технологиялык университети,   

Алымбаева Мээрим Болотовна, магистрант, 

Сагындыков Жумабай, химия илимдеринин кандидаты, 

доцент 

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети 
 

 “ФИЗИКАЛЫК ХИМИЯ” КУРСУН ОКУТУУДА ВИДЕО САБАКТАРДЫ 

КОЛДОНУУ 
 

Бул макалада видео сабактардын негизинде “физикалык химия” курсун окутууга 

арналат. Adobe Flash Professional программанын негизизинде химиялык системаларда, 

аппараттарда, реакторлордо жүргөн химиялык жана физикалык процесстер, 

химиялык реакциялардын моделдери жана виртуалдык лабораториялык иштер 

түзүлөтөт.  
 

Түйүндү сөздөр. атом, молекула, анимация, электролит, электролиз, катод, анод, 

ион, катиондор, аниондор. инновация, видео сабак, ион, электрон, бөлүкчө. 
 

Мурзакулова Батма Садыковна, кандидат химических наук; 

доцент 

Ошский технологический университет 

Алымбаева Мээрим Болотовна, магистрант  

Сагындыков Жумабай, кандидат химических наук, доцент  

Кыргызский государственный университет имени И. 

Арабаева  

ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОУРОКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ КУРСА «ФИЗИЧЕСКОЙ 

ХИМИИ» 
 

Статья посвящена преподаванию курса «Физической химии» на основе 

анимационных программ. Программное обеспечение Adobe Flash Professional 

используется для создания химических и физических процессов в химических системах, 

устройствах, реакторах, моделей химических реакций и виртуальных лабораторных 

работ.  
 

Ключевые слова: атомы, молекулы, анимация, электролиты, электролиз, катод, 

анод, ионы, катионы, анионы, видеоурок, физическое и химическое явление, реакция, 

атом, молекула, ион, электрон, частица. 

 

APPLICATION OF VIDEO LESSONS IN TRAININGCOURSE "PHYSICAL 

CHEMISTRY" 
 

Murzakulova Batma Sadykovna, candidate of chemical 

sciences, associate professor  

Osh Technological University,  

Sagyndykov Zhumabay, candidate of chemical sciences, 

associate professor 

Alymbaeva Meerim Bolotovna, graduate  

Kyrgyz state University named after I Аrabayev  
 



Известия ОшТУ, 2021 №2, Часть 2 148 
 

This article is devoted to teaching "Physical Chemistry" based on animation programs. 

Adobe Flash Professional software is used to create chemical and physical processes in 

chemical systems, devices, reactors, chemical reaction models and virtual labs.  
 

Key words: atoms, molecules, animation, electrolytes, electrolysis, cathode, anode, ions, 

cations, anions, innovation, video tutorial, physical and chemical phenomenon, reaction,  ion, 

electron, particle. 
 

1-видео сабак (суунун электролизинин программасы). 2D мейкиндигинде суунун 

электролиз процесстерине түзүлгөн видео сабак көрсөтүлгөндө гидроксид иондору 

анодко келип, электрондорун анодго берип, пайда болгон кычкылтектин атомдорунан 

суунун пайда болушу көрүнөт. Анамацияда аноддук бөлүктө кычкылтек атомдорунан 

газ абалындагы молекулаларынын пайда болушу көрүнөт. Электрондор аноддон 

сырткы чынжыр аркылуу катодго ташылганы көрүнөт. Катоддо экинчи түрдөгү 

өткөргүчтөр аркылуу аноддон келген электрондорду протондор кошуп алып, суутек 

атомдоруна айланып, газ абалындагы суутек молекулаларынын пайда болуп 

жаткандыгы көрсөтүлөт. Анимацияда катоддук жана аноддук реакциялар берилет. 2D 

мейкиндигинде жасалган анимация көрсөтүлгөн соң, студенттердин өз алдынча 

ойлонуу жараяны улантылып, анимация боюнча суроо-жооп тартибинде сабак 

төмөндөгүдөй улантылат:  

1. Кандай аноддук жана катоддук жараяндар жүрөт?  

2. Катоддо кандай электроддук процесстер жүрөт? 

3. Катоддук бөлүктө жүргөн процесстер кандай аталат? 

4. Аноддо кандай электроддук процесстер жүрөт? 

5. Аноддук бөлүктө жүргөн процесстер кандай аталат? 

6. Жалпы процесс химиялык реакциялардын кайсыл тибине таандык? 

7. Электролиз процессине турукту токту колдонсо болобу? 

Жыйынтыгында студент төмөндөгүдөй жооп даярдайт: 

Терс заряддалган гидроксид иондору анодду карай тартылышат. Гидроксид 

иондору электрондорду анодго берүү менен кычкылтектин жана суунун 

молекулаларын пайда кылат. Аноддо жүрүүчү процесс төмөндөгүдөй теңдеме менен 

туюнтулат: 

ОНОеОН 22 244  

 
2) Аноддо суунун электрохимиялык кычкылдануу процесси жүрөт. 

Электрондорду берүү менен жүрүүчү процесстерди кычкылдануу процесстери деп 

айтабыз. 

3) Суутек иондору 
Н катодду карай тартылып, электрондорду кошуп, суутектин 

атомдору пайда болуп, суутектин молекуласы пайда болуп, газ абалында суутектин 

молекулалары катоддон бөлүнүп чыгыт: 

222 НеН  

 
4) Катоддо калыбына келүү процесстери жүрөт. Электрондорду кошуп алуу 

менен жүрүүчү процесстерди калыбына келүү процесстери деп айтабыз. 

5) Аноддо кычкылдануу, ал эми катоддо калыбына келүү процесстери жүрөт. 

Жалпысынан алганда электролиз учурунда кычкылдануу калыбына келүү процесстери 

жүрөт. 

6) Электролиз учурунда турактуу ток колдонулат. 

 

2- видео сабак. Туз кислотасынын суудагы эритмесине жасалган автордук видео 

сабак. 

 “Чычкандын” жардамы менен “туз кислотасы” деген кнопканы баскан учурда туз 

кислотасынын суудагы эритмесинин электролиз процесстери көрүнөт.  
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2D анимациялык программа иштегенде анодго хлор иондору келип, хлордун 

атомдоруна айланып, пайда болгон хлордун атомдорунан хлордун молекулалары пайда 

болгону көрсөтүлөт. Аноддогу электрондор сырткы өткөргүч менен катодго келет. Ал 

эми катоддук бөлүктө протондор электрондорду кошуп, суутектин атомдору пайда 

болуп, суутек молекулалары газ абалында бөлүнгөнү көрсөтүлөт. 

2D анимациялык программа көрсөтүлгөндөн соң студенттердин өз алдынча 

ойлонуу жараяны башталып,  эмнени көргөндүгү боюнча суроо-жооп иретинде 

анимациялык сабак уланат:  

1. Анод менен катоддо кандай электроддук процесстер жүрөт?  

2. Аноддогу электроддук процесстер кандай аталат? 

3. Катоддук бөлүктө кандай электроддук процесстер жүрөт? 

4. Катоддо жана аноддо жүргөн электроддук процесстер кандай аталат?  

5. Электролиздик процесстер кандай реакциянын тибине кирет? 

Студенттердин берилген суроолорго жообу: 

1) Хлорид анодго электрондорун берип, хлордун атомдору пайда болуп, газ 

абалындагы хлордун молекулалары бөлүнөт: 

222 CleCl  

 
2) Аноддо хлор иондору электрондорду берүү менен кычкылданышат, б.а. аноддо 

кычкылдануу процесси жүрөт. 

3) Суутек иондору 
Н катодду карай тартылышат. Алар катоддон электрондорду 

кошуп алуу менен суутектин атомдоруна айланып, атомдору бири бири менен 

биригишип, газ абалындагы суутектин молекуласы бөлүнөт: 

222 НеН  

 
4) Катоддо электрондорду кошуп алуу менен жүргөн реакцияларды калыбына 

келүү жарым реакциялар деп аталат. 

5) Аноддо хлорид электрондорду жоготуу менен кычкылданат. Жалпысынан 

алганда электролиз учурунда кычкылдануу калыбына келүү процесстери жүрөт. Туз 

кислотасынын электролизинин жалпы теңдемеси: 

222 ClHHCl   
3- видео сабак.  Аш тузунун балкымасынын электролизинин иштөө принцибине 

жасалган видео сабак. 

“Чычкандын” жардамы менен “Аш тузунун балкымасы” деген кнопканы баскан 

учурда Аш тузунун балкымасынын электролиз процесстери көрүнөт.  

2D анимациялык программа көрсөтүлгөндө хлорид анодко тартылып, 

электрондорун берүү менен хлордун атомдоруна айланып, хлордун молекулаларынын 

пайда болгону көрүнөт. Аноддогу электрондор, сырткы чынжыр аркылуу терс электрод 

- катодго келгендиги көрүнөт. Ал эми катоддук бөлүктө натрий иондору сырткы 

чынжыр менен аноддон келген электрондорду кошуп алуу менен натрий атомдоруна 

айланып жаткандыгы көрүнөт. Сүрөттө катоддук жана аноддук реакциялар берилген.  

2D анимациялык программа көрсөтүлгөндөн соң, студенттердин эмнени 

көргөндүгү боюнча ойлонуу бөлүгү уланат. Окутуучу студенттерге тиешелүү суроолор 

берип, 2D анимациялык программадан эмнени билгендиги боюнча суроо-жооп 

тартибинде сабак жүрөт: 

1. Анод менен катоддо кандай электроддук процесстер жүрөт?  

2. Аноддогу электроддук процесстер кандай аталат? 

3. Катоддук бөлүктө кандай электроддук процесстер жүрөт? 

4. Катоддо жана аноддо жүргөн электроддук процесстер кандай аталат?  

5. Электролиздик процесстер кандай реакциянын тибине кирет? 

Студенттердин берилген суроолорго жообу: 

 1)Хлорид анодго тартылып, электрондорун берүү менен атомдор жана 

молекулалары пайда болуп, газ абалында хлордун молекулалары бөлүнүп чыгат: 
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222 CleCl  

 
2) Демек, аноддо электрондорду жоготуу менен хлорид кычкылданат 

(кычкылдануу процесси жүрөт). 

3) Натрий иондору катодду карай тартылышат. Алар катоддон электрондорду 

кошуп алуу менен натрийдин атомдоруна айланышат. Катоддук процесстин теңдемеси: 

NaеNa  

 
4) Катоддо калыбына келүү процесстери жүрөт. Электрондорду кошуп алуу 

менен жүрүүчү процесстерди калыбына келүү процесстери деп айтабыз. 

5) Аноддо хлор иондору электрондорду берүү менен кычкылдануу, ал эми 

катоддо натрий иондору электрондорду кошуп алуу менен калыбына келүү 

процесстери жүрөт. Жалпысынан алганда электролиз учурунда кычкылдануу калыбына 

келүү процесстери жүрөт. Аш тузунун балкымасынын электролизинин жалпы 

теңдемеси: 

222 ClNaNaCl   
4- видео сабак. Аш тузунун суудагы эритмесинин электоролизинин иштөө 

принцибине жасалган автордук видео сабак. “Чычкандын” жардамы менен “Аш 

тузунун суудагы эритмеси” деген кнопканы баскан учурда Аш тузунун суудагы 

эритмесинин электролиз процесстери көрүнөт.  

2D анимациялык программа көрсөтүлгөндө хлорид анодко тартылып, 

электрондорун берүү менен хлордун атомдоруна айланып, хлордун молекулаларынын 

пайда болгону көрүнөт. Аноддогу электрондор, сырткы чынжыр аркылуу терс электрод 

- катодго келгендиги көрүнөт. Ал эми катоддо протон сырткы чынжыр менен келген 

электрондорду кошуп алып, суутек атомдору пайда болот. Сүрөттө катоддук жана 

аноддук реакциялар берилген.  

2D анимациялык программа көрсөтүлгөндөн кийин, окутуучу студенттердин өз 

алдынча ойлонуусун калыптандырат. 2D анимациялык программадан эмнени 

түшүнгөндүгү боюнча тиешелүү суроолор берип, окутуучу суроо-жооп иретинде сабак 

улантат:  

1. Анод менен катоддо кандай электроддук процесстер жүрөт?  

2.  Аноддогу электроддук процесстер кандай аталат? 

3. Катоддук бөлүктө кандай электроддук процесстер жүрөт? 

4. Катоддо жана аноддо жүргөн электроддук процесстер кандай аталат?  

5. Электролиздик процесстер кандай реакциянын тибине кирет? 
Студенттердин жообу: 

1)Хлориддер анодго тартылып, атомдору жана молекулалары пайда болот. Пайда 

болгон хлордун молекулалары газ абалында аноддук бөлүктөн бөлүнүп чыгат. Аноддо 

жүрүүчү процесс: 

222 CleCl  

 
2) Аноддо хлор иондору электрондорду берүү менен кычкылданат, б.а. аноддо 

кычкылдануу процесси жүрөт. 

3) Суутек иондору 
Н катодду карай тартылышат. Алар катоддон электрондорду 

кошуп алуу менен суутектин атомдоруна айланып, анан суутек молекуласы газ 

абалында бөлүнүп чыгат (катоддук процесстин теңдемеси): 

222 НеН  

 
4) Катоддо электрондорду кошуп алуу менен жүргөн процесстер, калыбына келүү 

жарым реакциялар деп аталат. 

5) Анод хлордер электрондорду жоготуп, кычкылданат. Ал эми катоддо протон 

электрондорду кошуп алып, калыбына келет. Жалпысынан алганда электролиз 

учурунда кычкылдануу калыбына келүү процесстери жүрөт. Акырында окутуучу 

жыйынтык чыгарып кетет. 
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5- видео сабак. Нерселер  же буюмдардын беттерин баалуу металлдар менен 

каптоо процесстерине жасалган видео сабак. Мисалы, нерсени (маска) күмүш менен 

каптоо үчүн жасалган 2D анимацияны түшүнөлү. 2D анимация иштегенде күмүш 

нерсесинен (анод электрод) бөлүнгөн атомдор электрондорун анодго таштап, ион 

түрүндө эритмеге өткөндүгу видео сабактан көрсөтүлөт. Ал эми эритмеге өткөн күмүш 

катиондору катодго келип, сырткы чынжыр аркалуу аноддон келген электрондорду 

кошуп алып, атом катарында буюмга жабышып, аны жука катмар менен каптаганы 

көрүнөт. 

Корутунду. Физикалык химиянын кээ бир темалары боюнча электрондук 

куралдар жана анимациялык программалар түзүлдү. Бул программалардын 

экономикалык эффектиси жасалган программалардын санынан көз каранды.  

Видео сабактардын жардамында жаңы материалды көз менен көрүп, 

студенттердин терең билим алуусуна шарт түзүлөт. 
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