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energy, the first beginning of thermodynamics.  
Abstract. In the article the model of the form of the organisation of computer laboratory operation on 

examination of isobaric process is offered.  
From the theory, control questions for checkout of readiness of pupils short data are given in operation 

performance, fact-finding assignments with computer model, problems with the subsequent checkout of answers on 
computer experiment, the observational, research and creative assignments.  

In short data from the theory are made definition of isobaric process, Gay-Lussac law and record of the first 
law of thermodynamics for isobaric process. 

The observational and research assignments include embodying of the given parametres in computer 
experiment and checking performance of the Gay-Lussac law and the first law of thermodynamics. 

 Assignments are given much. Performance all of them to one pupil is unessential. The teacher can taking into 
account ability of pupils pick up the assignment or to offer other similar assignments Special attention it is necessary 
to convert to performance of research and creative assignments. On the termination of a lesson pupils fill the forms 
and send by e-mail or immediately hand over to the teacher. At a following lesson the teacher discusses answers and 
estimates operations.  

 
 
УДК 532.133, 371.62, 372.8.002  
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 Түйін сөздер: изобаралық процесс, диаграмма, қысым, көлем, температура, жылу, жұмыс, ішкі 

энергия, термодинамиканың бірінші заңы. 
Аннотация. Мақалада изобаралық процесті зерттеуге арналған компьютерлік зертханалық жұмысты 

ұйымдастырудың бланкі үлгісі ұсынылған. Теориядан қысқаша мəліметтер, оқушының жұмысты орындауға 
дайындығын тексеруге арналған бақылау сұрақтары, компьютерлік моделмен танысу тапсырмалары, 
жауаптарын компьютерлік тəжірибе арқылы тексеру есептері, тəжірибелік, зерттеулік жəне шығармашылық 
тапсырмалар берілген. 
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Теориядан қысқаша мəліметтерде изобаралық процестің анықтамасы жəне оны іске асыру шарттары 
келтірілген. Изобаралық процесс үшін Гей-Люссак заңы мен термодинамиканың бірінші заңының жазылуы. 

Компьютерлік моделмен танысу тапсырмаларында компьютерлік тəжірибе параметрлерін өзгерту 
арқылы изобаралық процесті іске асыру қарастырыған.  

Тəжірибелік жəне зерттеулік тапсырмаларда тəжірибе шарттарындағы параметрлерді іске асырып, Гей-
Люссак заңы мен термодинамиканың бірінші заңының орынлалуын тексеріп, тəжірибе нəтижелерін сараптап 
қорытынды тұжырымдау қарастырылған.  

Тапсырмалар саны артығымен берілген. Бір оқушының олардың барлығын орындауы шарт емес. 
Оқытушы оқушылардың шамасына қарай тапсырмаларды іріктеп, таңдап бере алады немесе ұқсас 
тапсырмалар ұсынуына болады. Зерттеулік жəне шығармашылық тапсырмаларды орындау аса маңызды. 
Сабақ соңында оқушылар өздерінің бланкілерін толтырып электронды пошта арқылы немесе оқытушыға 
тапсырады. Келесі сабақта оқытушы жауаптарды сараптап оқушылардың жұмыстарын бағалайды.  

 
Қазақстан Республикасының Президенті-Елбасы Н.А.Назарбаев «Казақстан-2050–

стратегиясы» – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына 
Жолдауында: Қазақстан 2050 жылы 30 дамыған мемлекетер қатарына енуі керек деп атап көрсетті. 
Дамып келе жатқан елдер арасында мұндай қатарда болуы үшін бəсекелестік қатаң болады. Ұлт 
глобалдық экономикалық бəсекелестікке дайын болғанда ғана мұндай қатарда бола алады. Біз, аса 
маңызды мақсаттарымызды естен шығармай, мақсатты жəне шабытты еңбек етуіміз керек: қазіргі 
заманға сай нəтижелі білім мен денcаулық сақтау жүйесін құру. Бəсекеге қабілетті дамыған 
мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек. Бізге оқыту əдістемелерін 
жаңғырту жəне өңірлік мектеп орталықтарын құра отырып, білім берудің онлайн-жүйелерін 
белсене дамыту керек болады. Біз қалайтындардың барлығы үшін қашықтан оқытуды жəне онлайн 
режімінде оқытуды қоса, отандық білім беру жүйесіне инновациялық əдістерді, шешімдерді жəне 
құралдарды қарқынды енгізуге тиіспіз [1]. 

 Президент жолдауында келтірілген тапсырмаларды орындау үшін М.Əуезов атындағы 
мемлекеттік университететінің «Физиканы оқытудың теориясы мен əдістемесі» кафедрасы соңғы 
оқу жылдарында оқу үрдісіне "Білімдегі ақпараттық технологиялар", "Физиканы оқытудағы 
ақпараттық технологиялар" жəне "Электронды оқулықтарды оқу үрдісінде қолдану" курстарын 
енгізді. Курстың мақсаты: студент-болашақ физика мұғалімдерін оқу үрдісінде, өздерінің 
кəсіпшілік қызметінде жəне біліктілігін жоғарылатуында, оқу үрдісі мен сыныптан тыс 
жұмыстарды жəне компьютерлік зертханалық жұмыстарды ұйымдастыруда болашағы зор білім 
беру технологияларын шығармашылық жəне тиімді пайдалануға дағдыландыру. 

Оқу материалдары базасын жасауда студенттер мен магистранттар белсенді қатыстырылады. 
Авторлар құрастырған бірқатар демонстрациялық тəжірибелердің компьютерлік моделдерін оқу 
үрдісінде пайдалану жəне компьютерлік зертханалық жұмыстарды ұйымдастыруға арналған 
бланкі үлгілері туралы біз бұрын жазғанбыз [2-13].  

Мақалада студенттерге, магистранттарға, мектеп мұғалімдеріне көмекші құрал ретінде-
оқушылардың [14] ресурсын пайдаланып «Изобаралық процесті зерттеуге арналған компьютерлік 
зертханалық жұмысты ұйымдастырудың» бланкі үлгісін ұсынамыз.  

Жұмыстың тақырыбы: Изобаралық процесті зерттеу 
Жұмыстың мақсаты: Газды изобаралық қыздыру жəне суыту кезіндегі көлем мен ішкі 

энергия өзгерістерін жəне жылу мөлшері мен атқарылған жұмыс шамасын анықтау. Гей-Люссак 
заңы мен термодинамиканың бірінші заңының орындалуын тесеру. 

Сынып............. Оқушының фамилиясы................... Есімі............................ 
Теориядан қысқаша мəлімет.  
Изобаралық процесс деп–денені (идеал газды) тұрақты (Р=const) қысымда квазистатикалық 

сығу немесе ұлғайту процесін айтады. Тұрақты қысымда газдың берілген массасының көлемі 

температураға сызықты тəуелді, яғни  (Гей-Люссак заңы). Бір моль идеал газ үшін 

, мұндағы R=8,31 Дж/(моль К)-универсал газ тұрақтысы. Гей-Люссактың өзі заңды 
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( )tVV ⋅+= α10 түрінде алды, мұндағы α-көлемдік ұлғаюдың температуралық коэффициенті. Бұл 
коэффициент барлық идеал газдар үшін бірдей:  

. 
Изобаралық процестегі газ жұмысы . 
Изобаралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңы төменгідей жазылады 

( ) ( ) ( ) VPUVVPTUTUQ ∆+∆=−+−= 1212 , 
мұндағы U(T1), U(T2) газдың алғашқы жəне соңғы ішкі энергиясы, V1, V2 – газдың алғашқы жəне 
соңғы көлемі. 

Изобаралық ұлғаюда Q>0 жүйе жылу жұтады, газ оң жұмыс атқарады, ал изобаралық 
сығылуда Q<0 жылу сыртқы денеге беріледі жəне А<0. 

 

 
 

1-сурет 
 
Бақылау сұрақтары.  
• Изобаралық процеске анықтама беріңдер. Жауабы:......................... 
• Гей-Люссак заңын жазыңдар жəне сипаттаңдар. Жауабы:......................... 
• Идеал газдың изобарасын PT, VTжəне PV координаталарда салыңдар. 
Жауабы:................................................................. 
• Изобаралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңының өрнегін жазыңдар жəне 

сипаттама беріңдер. Жауабы:......................... 
• Идеал газ көлемін 2 есе изобаралық ұлғайтқанда оның температурасы қалай өзгереді? 

Жауабы:......................................................................... 
1. Компьютерлік модельмен танысу тапсырмалары.  
1.1. Компьютерлік тəжірибеде қысымды 50 кПа мен 200 кПа аралығында өзгертіп газды 

изобаралық сығу мен ұлғайту процесін V-T диаграммасында бақылап, қорытынды жасаңдар. 
Қорытынды:..................................................... 

2. Тəжірибелік есептер. 
2.1. Температурасы 500 К , 1 моль идеал газ қандай (Р) қысымда 41,5 дм3 көлемде болады? 

Осы жағдайды компьютерлік тəжірибеде жүзеге асыр.  
Жауабы:......................................................................... 
2.2. Температурасы 273 К , 1 моль идеал газ қандай (Р) қысымда 22,4 дм3 көлемде болады? 

Осы жағдайды компьютерлік тəжірибеде жүзеге асыр.  
Жауабы:......................................................................... 
2.3. Температурасы 308 К , 1 моль идеал газ қандай (Р) қысымда 25,6 дм3 көлемде болады? 

Осы жағдайды компьютерлік тəжірибеде жүзеге асыр.  
Жауабы:......................................................................... 

Со273
1

=α

VPVVPА ∆=−= )( 12
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2.4. Температурасы 750 К , 1 моль идеал газ қандай (Р) қысымда 41,5 дм3 көлемде болады? 
Осы жағдайды компьютерлік тəжірибеде жүзеге асыр.  

Жауабы:.........................................................................  
2.5. 150 кПа қысымдағы, 1 моль идеал газ 480 К температурада қандай көлемді алады? Осы 

жағдайды компьютерлік тəжірибеде жүзеге асыр.  
Жауабы:......................................................................... 
3. Жауабын компьютер көмегімен тексеретін есептер 
3.1. Көлемі 41,5 дм3 идеал газды изобаралық түрде Т1=750 К температурадан Т2=350 К 

температураға дейін суытады. Т2 температурадағы газдың көлемі қандай? 
Жауабы:......................................................................... 
3.2. Көлемі 41,5 дм3 идеал газды изобаралық түрде Т1=250 К температурадан Т2=100 К 

температураға дейін суытады. Т2 температурадағы газдың көлемі қандай? 
Жауабы:......................................................................... 
3.3. Көлемі 41,5 дм3 идеал газды изобаралық түрде Т1=1000 К температурадан Т2=300 К 

температураға дейін суытады. Т2 температурадағы газдың көлемі қандай? 
Жауабы:......................................................................... 
3.4 Көлемі 10,5 дм3 идеал газды изобаралық түрде Т1=350 К температурадан Т2=500 К 

температураға дейін қыздырады. Т2 температурадағы газдың көлемі қандай?  
Жауабы:......................................................................... 
3.5. Көлемі 14,0 дм3 идеал газды изобаралық түрде Т1=200 К температурадан Т2=500 К 

температураға дейін суытады. Т2 температурадағы газдың көлемі қандай?  
Жауабы:......................................................................... 
3.6. Тұрақты Р=50 кПа қысымда 1 моль идеал газдың температурасын 200 К – нен 750 К –ге 

дейін өзгертіп көлемнің ұлғаюын VT диаграммасында салыңдар. Газдың ішкі энергиясының 
өзгерісін, газ жұмысын жəне жұтылған жылу мөлшерін есептеңдер.  

Жауаптары:............................................................... 
3.7. Тұрақты Р=100 кПа қысымда 1 моль идеал газдың температурасын 200 К – нен 750 К –ге 

дейін өзгертіп көлемнің ұлғаюын VT диаграммасында салыңдар. Газдың ішкі энергиясының 
өзгерісін, газ жұмысын жəне жұтылған жылу мөлшерін есептеңдер.  

Жауаптары:............................................................... 
3.8. Тұрақты Р=150 кПа қысымда 1 моль идеал газдың температурасын 200 К – нен 750 К –ге 

дейін өзгертіп көлемнің ұлғаюын VT диаграммасында салыңдар. Газдың ішкі энергиясының 
өзгерісін, газ жұмысын жəне жұтылған жылу мөлшерін есептеңдер.  

Жауаптары:............................................................... 
3.9. Тұрақты Р=200 кПа қысымда 1 моль идеал газдың температурасын 200 К – нен 750 К –ге 

дейін өзгертіп көлемнің ұлғаюын VT диаграммасында салыңдар. Газдың ішкі энергиясының 
өзгерісін, газ жұмысын жəне жұтылған жылу мөлшерін есептеңдер.  

Жауаптары:............................................................... 
4. Зерттеу тапсырмалары. 
4.1. 3.1-3.5 есептерінің нəтижелерінен қорытынды жасаңдар. Қорытынды:............................ 
4.2. 3.6-3.9 есептерінің нəтижелері бойынша термодинамиканың бірінші заңының 

орындаллуын тексеріңдер. Жауаптары:......................................................................... 
5. Творчестволық тапсырмалар. Мұндай тапсырма аясында оқушыларға өз бетінше бір 

немесе бірнеше есеп құрастыру жəне үйде немесе сыныпта орындауы ұсынылады. Содан кейін 
алған нəтижесін компьютерлік моделді пайдаланып тексеруі керек. Алғашқыда бұл есептер бұрын 
құрастырылып (мысалы 3.1-3.5 есептер секілді), сабақта шешілген есептер типтесі болып, кейіннен 
модел мүмкіншілігіне орай жаңа типті болуы мүмкін.  

Орындалған тапсырмалар саны Қателер саны Сіздің бағалауыңыз 
   

Бланкіде тапсырмалар артығымен берілген. Бір оқушы олардың барлығын орындауы шарт 
емес. Мұғалім ұсынылған тапсырмалар ішінен іріктеп оқушының шамасына қарай бергені дұрыс, 
немесе басқа да тапсырмалар ұсынуына болады. 
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МОДЕЛЬ БЛАНКА ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ  
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ИЗОБАРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
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Ключевые слова: изобарический процесс, диаграмма, давление, объем, температура, теплота, работа, 

внутренняя энергия, первое начало термодинамики.  
Аннотация. В статье предлагается модель бланка организации компьютерной лабораторной работы по 

исследованию изобарического процесса. Приводятся краткие сведения из теории, контрольные вопросы для 
проверки готовности учащихся к выполнению работы, ознакомительные задания с компьютерной моделью, 
задачи с последующей проверкой ответов по компьютерному эксперименту, экспериментальные, 
исследовательские и творческие задания. В кратких сведения из теории даны определение изобарического 
процесса, закон Гей-Люссака и запись первого закона термодинамики для изобарического 
процесса.Экспериментальные и исследовательские задания включают реализацию заданных параметров в 
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Задания даны с избытком. Выполнение их всех одному ученику необязательно. Преподаватель может с 
учетом способности учащихся подобрать задания или предложить другие подобные задания. Особое 
внимание надо обратить выполнению исследовательских и творческих заданий. По окончанию урока 
учащиеся заполняют свои бланки и отправляют по электронной почте или непосредственно сдают учителю. 
На следующем уроке преподаватель обсуждает ответы и оценивает работы.  
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