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рине арналган. Макалада химиялык билим берүүдө 

виртуалдык эксперименттин мааниси жана аны кол-

донуунун дидактикалык мүмкүнчүлүктөрү каралат.  

Аннотация: Данная работа посвящена вопросам 

использования компьютерных технологий в обучении 

химии. В статье рассматривается значение вир-

туальных экспериментов для химического образова-

ния, и дидактические возможности их использования. 
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Бүгүнкү күндө окуу маалыматтарынын көлө-

мү көбөйүп, жаңы электрондук алып жүрүүчү-

лөрдүн (электрондук окуу китептери, компью-

тердик энциклопедиялар) пайда болушу менен 

педагогикалык адистиктеги студенттерди химия-

дан электрондук билим берүүчү ресурстар менен 

тааныштыруу актуалдуу маселелерден болуп ка-

лууда [2]. 

Азыркы мезгилде электрондук окуу материал-

дарынын көпчүлүгү иллюстрациясы бар гипер-

тексттик документ түрүндө түзүлүп келүүдө. 

Ошол эле мезгилде, изилдөөлөр көрсөткөндөй 

интерактивдүү, мультимедиага бай электрондук 

ресурстарды колдонгондо гана окутуу процесси 

натыйжалуу болот. Мындай электрондук ресурс-

тардын катарына виртуалдык экспериментти ко-

шууга болот. Виртуалдык эксперименттин жар-

дамы менен химия, физика жана биология пред-

меттериндеги ар кандай процесстерди моделдеш-

тирүүгө мүмкүнчүлүк туулат. 

Химиялык эксперимент – заттар (реактивдер) 

менен тажрыйба жүргүзүүгө негизделген, химия-

ны окутуунун спецификалык методу жана кара-

жаты болуп эсептелет. Ал окуу процессинде таа-

нып билүү, текшерүү жана илимдеги белгилүү 

болгон химиялык фактыны, кубулушту жана за-

кондорду жана окуучулар тарабынан илимий 

изилдөөлөрдүн белгилүү методдорун өздөштү-

рүү үчүн уюштурулат [1]. 

Химиялык эксперимент таанып-билүү ыкма-

лары боюнча классификацияланат жана анын үч 

түрүн бөлүп көрсөтүүгө болот. Алар: реалдуу 

эксперимент; виртуалдык эксперимент; ой 

менен элестетилген эксперимент. 

Реалдуу экспериментте химиялык тажрыйба 

түздөн-түз мугалим жана окуучу тарабынан жүр-

гүзүлөт. Ой менен элестетилген экспериментте 

химиялык тажрыйбанын айрым стадиялары 

окуучунун элестетип ой жүгүртүүсү аркылуу 

жүргүзүлөт. Эксперименттин бул түрү жогорку 

класстарда окуучулардын реалдуу химиялык экс-

периментти аткарууда жетишерлик тажрыйбасы 

топтолуп калганда жана эркин ой жүгүртө алган 

учурда аткарылат.  

Виртуалдык химиялык эксперимент – демонс-

трациянын каражаты компьютердик техника бо-

луп эсептелген химияны окутуунун методу [1].  

Көпчүлүк изилдөөлөрдө химиялык виртуал-

дык эксперименттин мааниси жөнүндө айтылат. 

Химиялык билим берүүнү маалыматташтырууда 

химиялык объектилерди жана процесстерди ком-

пьютердик моделдештирүү жана виртуалдык хи-

миялык эксперимент өзгөчө орунду ээлейт. Вир-

туалдык эксперимент жана анын типтери Е.Я.Ар-

шанский жана А.А.Белохвостов тарабынан 

жүргүзүлгөн изилдөөлөрдө такталып көрсө-

түлгөн [2]. Биздин пикирибиз боюнча, виртуал-

дык химиялык эксперимент  бул химиялык экс-

перименттин бир түрү, мында химиялык про-

цесстерди жана кубулуштарды демонстрациялоо 

же моделдештирүү компьютердик техниканы 

колдонуу менен жүргүзүлөт. Виртуалдык экспе-

римент эч убакта химиялык практикалык, лабо-

раториялык иштерди алмаштыра албайт, аны то-

луктап гана турат. 
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Виртуалдык химиялык эксперименттин тө-

мөндөгүдөй эки түрү бар: виртуалдык демонс-

трация жана виртуалдык лаборатория. 

 
1-сүр. Виртуалдык химиялык эксперименттин классификациясы 

 

Өз кезегинде виртуалдык лабораторияларды 

үч группага бөлүүгө болот: 

1. Лабораториялар-тренажерлор (окутуучу 

виртуалдык лабораториялар) – реалдуу экспери-

ментти моделдештирүүгө ылайыкташтырылган, 

окуу материалдарынын, тренажерлордун, при-

борлордун виртуалдык комплекси. Булар кеңири 

таралган. Жөнөкөй модель бир лабораториялык 

ишти түзүп турат. 

2. Виртуалдык интерактивдүү лаборатория-

лар (виртуалдык эксперименттин конструктор-

лору) - химиялык закондордун жана эрежелер-

дин алкагында каралган билим берүүчү элек-

трондук ресурстар. Мындай лабораториялардын 

универсалдуулугу моделдештирүүгө жана модел-

дерди иштеп чыгууга системалык мамиле жасоо-

ну камсыз кылат. Виртуалдык интерактивдүү 

компьютердик лабораториялардын артыкчылыгы 

анын масштабынын жөнөкөйлүгүндө турат. 

3. Виртуалдык изилдөөчүлүк лабораториялар 

веб-технологияларды колдонушат [4]. 

Жалал-Абад мамлекеттик университетинин 

химия кафедрасында эки виртуалдык лаборато-

рия түзүлүп, интерактивдүү доска орнотулган. 

Виртуалдык лабораторияларда химия боюнча 

электрондук окуу китептери, видеотажрыйбалар-

дын топтомдору, окутуучулардын өздөрүнүнүн 

электрондук лекциялары киргизилген. 

Мисалы, студенттер “Химияны окутуудагы 

компьютердик технологиялар” курсунан “Вир-

туалдык химиялык лаборатория” электрондук 

комплекси менен таанышып, аны химияны оку-

туу процессинде колдонуунун жолдорун талкуу-

лашат. 

“Виртуалдык химиялык лабораториянын” 

составына төмөндөгүдөй бөлүмдөр кирет: 

1. Лаборатория. Аталган бөлүмгө мектептин 

химия курсунун программасында каралган 

150дөн ашуун химиялык тажрыйбалар киргизил-

ген. Химиялык тажрыйбалар виртуалдык лабора-

торияда жүргүзүлөт, ага керектүү химиялык жаб-

дуулар (пробиркалар, колбалар, штатив ж.б.) жа-

на химиялык реактивдер киргизилген. Химиялык 

жабдууларды жана химиялык процесстерди ви-

зуалдаштыруу үчүн 3D графиканын жана анима-

циянын каражаттары, цифралык видеонун кара-

жаттары колдонулат. 

Виртуалдык жабдуулар менен иштегенде 

окуучулар өздөрүн реалдуу лабораторияда таж-

рыйба жүргүзүп жаткандай эле сезишет. Окуучу-

лар химиялык жабдуулар менен иштеп, кадам ар-

тынан кадам сайын виртуалдык экспериментти 

жасашат. Тажрыйба жүргүзүп жатканда окуучу-
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лар “Лабораториялык журналга” өздөрүнүн бай-

кагандарын жазышат. Аларды виртуалдык аппа-

ратттын жардамы менен да сүрөткө тартып 

алууга болот. Программа окуучунун ар бир када-

мын контролдоп турат, окуучу тажрыйбаны ий-

гиликтүү аткаруу үчүн ар бир кадамды туура, 

кынтыксыз аткаруусу керек. Бул үчүн “Химик” 

деп аталган анимацияланган персонаж, педагоги-

калык агент керектүү комментарийлерди жана 

кийинки көрсөтмөлөрдү айтып турат. Химиялык 

реакцияларды жазууга ыңгайлуу болсун үчүн 

“Лабораториялык журналда” атайын “Химиялык 

теңдемелердин редактору” деп аталган атайын 

инструмент иштелип чыккан.  

2. Молекулалардын конструктору. Бул бө-

лүмдө окуучулар өз алдынча органикалык жана 

органикалык эмес заттардын молекулаларын мо-

делдештире алышат. Аталган бөлүм окуучулар-

дын молекулалардын мейкиндиктеги түзүлүшүн 

терең окуп үйрөнүүсүнө жардам берет. “Молеку-

лалардын конструктору” молекулалардын үч 

кырдуу моделин түзүүгө ылайыкташтырылган. 

Химиялык процесстерди молекулалык деңгээлде 

көрүүгө мүмкүн болгондо гана химиялык реак-

циялардын жүрүшүн түшүнүү жеңил жана жет-

киликтүү болот. 

3. Тесттер. Бул бөлүмдө окуучулардын алган 

билимдерин тестирлөө үчүн тесттик тапшырма-

лар көрсөтүлгөн. Тесттик тапшырмалар лабора-

ториялык тажрыйбаларды аткаргандан кийин 

жүргүзүлөт. Тестирлөө окуучулардын алган би-

лимдерин текшерүү үчүн жүргүзүлөт.  

4. Химиялык эсептер. “Эсептер” бөлүмүндө 

49 типтүү маселелер берилген. Ар бир бөлүмдө 

эсептер татаалдыгына жараша жайгаштырылган 

жана мектептин химия курсунун бардык бөлүм-

дөрүн камтыйт. Бул бөлүмдө окуучулар өз ал-

дынча күндөлүк сабактарга жана экзамендерге 

даярдана алышат. 

5. Маалыматтык материалдар. Аталган бө-

лүмдө лабораториялык иштерди аткарууга керек 

болгон кошумча иллюстрациялык маалыматтар, 

эсептердин чыгарылыштары берилген. Бул бө-

лүмгө төмөндөгүлөр киргизилген: 

Ар түрдүү коллекция-тематикалык материал-

дарды камтыган түрдүү мультимедиалык компо-

ненттер (фото, видео, анимация, графика, форму-

лалар). 

Окумуштуу-химиктер жөнүндө маалыматтар. 

Таблицалар жана башка химия боюнча маалы-

маттык материалдар [3]. 

Мындан сырткары элеткрондук басылмада 

маалыматтык-түзөткүч булактар киргизилген, 

анда химиялык билим берүү стандартына ыла-

йык, окуу материалын терең өздөштүрүү үчүн 

кошумча иллюстрациялык маалыматтар, химия-

лык эсептер киргизилген. Ушул эле бөлүмгө те-

матикалык мультимедиалык материалдар, оку-

муштуу-химиктер жөнүндө маалыматтар, табли-

цалар, жайгаштырылган. 

“Химия (8-11 класс). Виртуалдык лаборато-

рия” электрондук колдонмосу орто мектепте хи-

мияны окутууда компьютердик класста сабак 

өтүүдө, аудиториялык сабак өткөндө демонстра-

циялоо үчүн колдонууга ылайыкташтырылган. 

Бул электрондук колдонмодогу ресурстар 

класстар боюнча төмөндөгүдөй бөлүштүрүлгөн. 

  

Табл.№1 - “Виртуалдык химиялык лабораториядагы” ресурстардын 

класстар боюнча бөлүштүрүлүшү 

 
№ Ресурстар 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

1. Коллекциялар 89 пайыз 69 пайыз 90 пайыз 89 пайыз 

2. Демонстрациялык эксперимент 19 пайыз 42 пайыз 52 пайыз 28 пайыз 

3. Лабораториялык тажрыйбалар 22 пайыз 35 пайыз 58 пайыз 44 пайыз 

4. Кызыктуу материалдар 16 пайыз 9 пайыз     

5. Чыгармачыл тапшырмалар 20 пайыз 16 пайыз 2 пайыз   

6. Химиялык маселелер 19 пайыз 13 пайыз 14 пайыз 9 пайыз 

 

Болочоктогу химия мугалимдери “Виртуал-

дык лабораторияда” төмөндөгү практикалык иш-

терди аткарышат: 

8 класс: 

  Химиялык лабораторияда иштөөнүн эреже-

лери. Лабораториялык жабдуулар.  

  Аралашмаларды бөлүү жана заттарды таза-

лоо. 

  Оксиддердин касиеттери. 

  Органикалык эмес бирикмелердин сапаттык 

реакциялары. 

9 класс: 

 Галогендер жана суутек. 

 Кычкылтек жана күкүрт. 

 Азот подгруппасы. 

 Көмүртек подгруппасы. 

 Щелочтуу жана щелочтуу жер металлдары. 

 Алюминий жана анын бирикмелери. 

10 класс: 
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 Органикалык заттардын молекулаларын 

конструкциялооо. 

 Чектүү углеводороддор. 

 Чексиз углеводороддор. 

 Жыпар жыттуу углеводороддор. 

 Спирттер жана фенолдор. 

 Альдегиддер жана кетондор. 

 Карбон кислоталары  

 Углеводдор. 

 Аминдер, аминокислоталар, белоктор. 

11 класс: 

 Химиялык реакциялардын ылдамдыгы. 

 Гидролиз. 

 Электролиз. 

Ошентип, химияны окутуу процессинде вир-

туалдык лаборатория эң чоң дидактикалык по-

тенциалга ээ жана төмөндөгү учурлар үчүн кол-

донууга ыңгайлуу: 

  химиялык тажрыйбаларды виртуалдык де-

монстрациялоодо; 

  химиянын жалпы принциптерин, теория-

ларын, закондорун жана закон ченемдүүлүктө-

рүн иллюстрациялоодо; 

 практикалык мааниси бар изилдөөчүлүк иш-

терди уюштурууда; 

 маселелерди жана көнүгүүлөрдү чыгарууда; 

 реалдуу лабораториялык ишке даярданууда. 
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