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APPLICATION OF INTERACTIVE METHODS  
IN THE COURSE OF TRAINING OF PHYSICAL CHEMISTRY  

IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

B. К. Кuspanova1, G. К. Shambilovа2, А. А. Kopasheva2, R. Nasirov2 

 
1Atyrau Institute of Oil and Gas 

2Kh. Dosmukhamedov Atyrau State University, Kazakhstan 
 

Key words: research method, brainstorming, entropy, ice thawing. 
Abstract. In article it is shown abstract concepts of entropy and work by means of "Rotation of egg" as a result 

of chemical reaction at lessons of physical chemistry and chemical evenings. 
 
 

УДК 544.2 
 

ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫНЫНДА  
ФИЗИКАЛЫҚ ХИМИЯ ПƏНІН ОҚЫТУДА  
ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ƏДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ 

 
Б. Қ. Құспанова1, Г. Қ. Шамбилова2, А. А. Копашева2, Р. Насиров2 

 
1Атырау мұнай жəне газ институты, Қазақстан, 

 2Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: зерттеу əдісі, мый атакасы, энтропия, мұздың еруі. 
Аннотация. Химиялық реакция көмегімен өзіміз ойлап тапқан «Жұмыртқаны шырқ айналдыру» тəжі-

рибесін қызықты химия кешінде жəне «Физикалық химия» пəнінде энтропия жəне жұмыс сияқты абстрактілі 
ұғымды демонстрациялауға болады.  

  
Кейбір интербелсенді əдістерді жəне интербелсенді тақтаны пайдаланып энтропия жəне 

жұмыс сияқты абстрактілі ұғымдарды түсінуге пайдалану туралы іс-тəжірибемізді ортаға салайық. 
Студенттерге энтропия жəне жұмыс ұғымын түсіндіруде химиялық үйірмеде өзіміз ойлап 

тапқан «Өздігінен айналатын жұмыртқа» тəжірибесіне үлкен көңіл бөлінді 1, 2]. Интербелсенді 
əдістердің ішінде зерттеу əдісі (интербелсенді тəжірибе) студенттерде таным белсенділігінің 
артуына əсері зор.  

 «Айналатын жұмыртқа» тəжірибесін орындау. Шикі жұмыртқаны 1-ші суретте көрсе-
тілгендей екі жағынан инемен тесіп, оның ішін босатыңыз. Ескі велосипед камерасынан жіңішке 
етіп кесілген резеңкені іші босаған жұмыртқа қабына кигізіңдер. Сосын оны жіппен штативке 
іліңдер, жұмыртқа қабығының бір тесігіне скальпельдің ұшымен аз мөлшерде марганец (IV) 
тотығын салыңдар. Ал жұмыртқаның екінші тесігіне пипетка көмегімен 5-6 мл көлемде сутегінің 
асқын тотығы ерітіндісін құйыңдар, жүретін реакция нəтижесінде жұмыртқа қабығы жылдам 
айнала бастайды.  
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1-сурет – «Айналатын жұмыртқа» тəжірибесінің сызбасы [1] 
 

Студенттер осы тəжірибені орындау нəтижесінде, өздеріне «неліктен ішінде химиялық реак-
ция жүру кезінде жұмыртқа қабығы жылдам айналады? деген сұрақты қоя отырып, оған жауапты 
іздеуге кіріседі. Осы сұрақтың шешіміне қатысты өздерінің білімдерін зерделей отырып, 
төмендегідей қорытындыға келеді: 

1) Ньютонның əсер жəне қарсы əсер заңына сəйкес жұмыртқа ішіндегі реакция нəтижесінде 
бөлінген газ бірінші тесіктен бір бағытта жұлқынып шықса, ал жұмыртқаның өзі осы серпіліс 
нəтижесінде қарсы бағытта қозғалады. Осы құбылыс екінші тесікте де орын алып, нəтижесінде 
жұмыртқа айналысқа түседі (1-сурет). 

2) жылу динамикасының бірінші заңына сəйкес сутегі асқын тотығының MnO2 катализаторы 
қатысуымен ыдырауы кезінде  

2H2O2 = O2 + 2H2O 

оның ішкі энергиясы өзгерісінің бір бөлігі бөлінген оттегі газының сыртқы атмосфералық қысымға 
қарсы ұлғаю жұмысына жұмсалады. Жұмыртқадағы арнайы тесілген екі тесіктің көмегімен оттегі 
көлемінің ұлғаю жұмысы нəтижесінде жұмыртқа қабығы көрсетілген бағытта шырқ айналады. 
Оттегін алудың бұл əдісіне керекті MnO2 қолданыстан қалған батареялардан алуға болады.  

3) сутегі асқын тотығының MnO2 катализатор көмегімен ыдырауы 2 моль асқын тотықтан            
1 моль оттегі жəне 2 моль судың түзілуіне əкеледі. Алынған жүйеде ретсіздік өседі жəне оның 
өлшемі болып табылатын энтропияда өседі: ΔS = S2 – S1 > 0. Мұндағы S1 бастапқы күйдегі жүйе 
энтропиясы, ал S2 соңғы күйдің энтропиясы. Жүйе екінші күйге өткен кезде бірінші күйге қара-
ғанда бөлшектер өте ретсіз қозғалыста болады (3 моль есебінен). 

Қортындылай келе өзіміз ойластырған бұл тəжірибе студенттерге химиялық реакцияның 
қолданыстық маңызына ой тастаса, екінші жағынан оны орындау əрекеті энтропия сияқты күрделі 
ұғымды қалыптастырудың тəжірибелік формасы болады.  

Қазіргі кезеңде, оқу үрдісінде студенттердің белсенділігін арттыруға мүмкіндік беретін əдіс-
темелік тəсілдер интербелсенді əдістер деп аталып жүр. Интербелсенді оқыту əдістері дəстүрлі оқу 
əдістерінен оқу үрдісінде студенттердің өзіндік тəжірибелерін пайдалану арқылы есте берік 
сақталуымен ерекшелінеді. Интербелсенді «Мый атакасы» əдісі негізінде студенттерге 1 курста 
«Жалпы химия» пəнінен алған білімдерін ескере мынадай проблемалық сұрақтар қойдық. 

Жылу əсерінен заттың агрегаттық күйі өзергенде энтропия (S) қалайша өзгереді? Ішкі энергия-
ның U=f (T) температураға байланысы қалай өзгереді? 1 курстың «Жалпы химия» пəнін өту кезінде 
студенттер жаңа функцияның физикалық мəнін кез-келген кристалл заттың балқуы негізінде 
түсінуге болатынына көздері жетеді 3, 4. Студенттер жауаптарын интербелсенді тақтаға не 
дəптерге жазады.  

Жауап: Мысалы, мұздың суға айналуы тұрақты температурада (273К) жəне ΔНеру =                       

= 6009,5 Дж/моль = 6 кДж/моль еру жылуын сіңіре жүреді. 
Жылудың сіңірілуі жүйенің ішкі энергиясының көбеюімен, ал ол су температурасының 

өсуімен қатар жүруге тиіс. Бірақ тəжірибеден бұл бақыланбайды. Шындығында, қатты заттардың 
балқу процесінде температураның тұрақтылығын сақтауға көмектесетін басқа фактор бар. Ол 
энтропия. Сырттан сіңірілетін жылу тек энтропия өзгерісіне ғана жұмсалады: 
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ΔHеру = ТΔS,  

мұндағы Т – пропорционалдық коэффициент, оның мəні мұздың еруі үшін 273К. Бұдан эн-
тропияның еру жылуы мен еру температурасы арасындағы байланысты анықтайтынына көз 
жеткіземіз: 

ΔS = ΔHеру /Т = 6000,5/273 = 22 Дж/моль·К 

Демек, мұз кристалының еруі кезінде оның реттелген құрылымы (S1) бұзылып, суға айналады, 
ал бұл күй су молекулаларының ретсіз қозғалысымен (S2) анықталады. Сонымен мұздың еруі 
кезінде жүйеде ретсіздіктің көбеюі болады, ол энтропия өзгерісімен сипатталады (S2>S1). Демек, 
энтропия ретсіздіктің өлшемі болуға тиіс. «Мый атакасы» əдісін пайдалану жоғардағы жасалған 
тəжірибенің қортындысының дұрыстығын дəлелдеп қоймай, сонымен қатар оның берік есте 
сақталуын қамтамасыз етеді. Бұл əдісті сабақты қортындылау кезінде пайдалануға болады.  

Педагогика ғылымы тəжірибесінен «əдіс дегеніміздің» – белгілі бір мақсатқа жетуге көмек-
тесетін əрекеттер жиынтығы екені белгілі. Өзінің «Əдіс туралы ойлар» деген еңбегінде француз 
математигі жəне философы Р. Декарт алғаш рет əдістің маңызын айтты. Адамдардың белгілі бір 
мақсатқа жетуі үшін қабілеті əртүрлі болғандықтан, оларға құрал керек. Ол құрал ғылыми əдіс. 
Əдіс адамдардың қабілетін теңестіріп қана қоймайды, ол барлық зерттеушілердің бір түрлі нəтиже 
алуына əкеледі деген болатын. Демек жаңа технологиялар заманында осы тектес жұмыстарды оқу 
үрдісіне еңгізу болашақ мамандардың инновациялық ойлау қызметін жандандыруда үлкен септігін 
тигізері сөзсіз 5-13. 
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