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Abstract
Introduction and aim: The laboratory practical work in chemistry teaching methodology is considered an
effective tool for organizing teaching process, which promotes the acquisition of knowledge and skills by modern
teachers as it follows: implementing research-oriented teaching; preparing and carrying out chemical experiment
at school, backed up by the analysis of a specific topic from the school curriculum in chemistry; methodical
conception of laboratory tasks of fundamental chemical disciplines, including organic chemistry, and their
adaptation to the school environment, etc. The goal of the work is to develop a program and content of the
laboratory for chemistry teaching methodology, based on research-oriented approach.
Research methodology: The paper presents methodical approaches to develop the content of a laboratory
practical work in chemistry teaching methodology based on the organic chemistry experiment, in particular, on
syntheses of organic compound (Topic: Ester Syntheses)
Results and implications: Esters can be synthesized by refluxing a carboxylic acid with an alcohol in the
presence of an acid catalyst. During the lab work this reaction is explored by students by varying of a following
reaction conditions: 1. Mole ratio of carboxylic acid to alcohol; 2. Amount of catalyst.
Conclusion: When developing content of the laboratory practical work, the particular attention was given to
designing research-based practical activities. Additionally, the focus was on preparing the learning tools, like
educational cards, to allow students to work independently.

Keywords: chemistry teaching methodology, laboratory practical work, syntheses of organic compound,
student’s independent work
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ნაერთების
დახასიათება, მათი მნიშვნელობის შესახებ მსჯელობა.

3

ლაბორატორიული სამუშაო

ეთილაცეტატის სინთეზი


ლაბორატორიული სამუშაოს წინაპირობა



ლაბორატორიული სამუშაოს აქტივობები ეტაპების
მიხედვით



დამოუკიდებელი მუშაობის ორგანიზების საშუალებები
(სასწავლო ბარათები)

4

კვლევაზე დაფუძნებული

სასწავლო - კვლევითი დავალება 1. კარბონმჟავისა და

ლაბორატორიული სამუშაო

ალკანოლის მოლური თანაფარდობის გავლენა ესტერიფიკაციის
რეაქციაზე
სასწავლო-კვლევითი დავალება 2. კატალიზატორის
რაოდენობის გავლენა ესტერიფიკაციის რეაქციაზე

ლაბორატორიული სამუშაო: ეთილაცეტატის სინთეზი
ორგანული

სინთეზის

სტრატეგიები

გულისხმობს

სინთეზის

მოდელირებას,

დაგეგმვას,

რაც

გაერთიანებულია წარმოდგენებით მოლეკულური დიზაინის შესახებ. ამ წარმოდგენების ფარგლებში
სინთეზის რეაქციები შესაძლებელია დაიყოს ჯგუფებად, რასაც საფუძვლად უდევს ნახშირბადოვანი
ჩონჩხისა და ფუნქციური ჯგუფების ცვლილების პრინციპი. სტრუქტურირების შედეგად გამოიყო ორგანული
სინთეზის მეთოდების სამი ჯგუფი:
1. რეაქციები, რომელთა შედეგად ადგილი აქვს ნახშირბადოვანი ჯაჭვის დაგრძელებას: წარმოიქმნება
ახალი „ნახშირბად - ნახშირბადი“ ბმა (კონსტრუქტიული რეაქციები);
2. რეაქციები, რომელთა შედეგად ადგილი აქვს ნახშირბადოვანი ჯაჭვის დამოკლებას, ხდება ბმის
„ნახშირბად - ნახშირბადი“ გაწყვეტა;
3. რეაქციები, რომელთა შედეგად ნახშირბადოვანი ჯაჭვი არ იცვლება: ფუნქციური ჯგუფის შეყვანა,
ფუნქციური ჯგუფის ელიმინირება, ფუნქციური ჯგუფის ჟანგვა-აღდგენითი გარდაქმნა. შედეგად
წარმოიქმნება ბმები: ნახშირბადი - ჰალოგენი, ნახშირბადი - ჟანგბადი, ნახშირბადი - აზოტი,
ნახშირბადი - წყალბადი და ა.შ.
ორგანული სინთეზის მეთოდების თითოეულ ჯგუფში გაერთიანებულია მრავალრიცხოვანი რეაქციები,
რომლებიც განსხვავდებიან მექანიზმის მიხედვით: იონური (ელექტროფილური და ნუკლეოფილური),
რადიკალური, იონ-რადიკალური ან რომლებიც მომდინარეობენ მოლეკულური კომპლექსების წარმოქმნის
სტადიების გავლით.

სინთეზის მეთოდების დაჯგუფება ნახშირბადოვანი ჩონჩხის ცვლილების საფუძველზე ორიენტირს აძლევს
სტუდენტებს მოცემული ორგანული ნივთიერების სინთეზის მეთოდის შერჩევისას /7/.

ორგანული ქიმიის ლაბორატორიული მეცადინეობების მეთოდური სახელმძღვანელოების /8,9,10/ ანალიზმა
აჩვენა,

რომ

ორგანული

ქიმიის

როგორც

დიდ,

ისე

მცირე

ლაბორატორიულ

პრაქტიკუმში

გათვალისწინებულია ლაბორატორიული სამუშაო: „ეთილაცეტატის სინთეზი“. ეთილაცეტატი წარმოადგენს
ესტერს, ნახშირწყალბადების ჟანგბადშემცველ წარმოებულს. ორგანული ქიმიის საუნივერსიტეტო კურსში
ესტერების მიღება განიხილება როგორც თემების „სპირტები“ და „კარბონმჟავები“ შესწავლისას, ასევე,
განზოგადებული სახით თემაში: „ესტერები. ცხიმები“. ქიმიის სწავლების მეთოდიკის ლაბორატორიული
პრაქტიკუმის ფარგლებში განხორციელდა აღნიშნული ლაბორატორიული სამუშაოს ადაპტაცია და სასკოლო
ქიმიური ექსპერიმენტის ტექნიკური ბარათის შემუშავება.

ეტაპი 1. ლაბორატორიული სამუშაოს წინმსწრები დისკუსია. დისკუსიის ფარგლებში მიმდინარეობს:


საგნობრივი ქიმიური ცოდნის აქტუალიზაცია;



ეროვნული სასწავლო გეგმის ქიმიის სტანდარტის მიმართულებების - მეცნიერული კვლევა-ძიება
და ქიმიური მოვლენები - მიხედვით შედეგებისა და ინდიკატორების განხილვა;



კვლევის საგნისა და მიზნის განსაზღვრა;



კვლევის ჩასატარებლად ექსპერიმენტის სქემის შედგენა;



ექსპერიმენტისთვის მასალებისა და მოწყობილობების შერჩევა.

სტუდენტთა თეორიული ცოდნის აქტუალიზაციისა და დამოუკიდებელი მუშაობის ორგანიზების მიზნით
გამოიყენება საგანგებოდ შემუშავებული სასწავლო ბარათები /11/. საილუსტრაციოდ მოტანილია ორი
სასწავლო ბარათი (სასწავლო ბარათი №1. ესტერის მიღების მეთოდები; სასწავლო ბარათი №2. კვლევის
საგნის განსაზღვრა. ორგანული სინთეზის კონკრეტულ-მეცნიერული მეთოდის არჩევა).
სასწავლო ბარათი №1. ესტერის მიღების მეთოდები
მეთოდის
დასახელება
კარბონმჟავების
ესტერიფიკაცია

ესტერის მიღების მეთოდის აღწერა
ესტერების მიღების ზოგად მეთოდს ესტერიფიკაციის რეაქცია წარმოადგენს.
ესტერიფიკაცია ეწოდება რეაქციას, რომელშიც მონაწილეობს სპირტი და მჟავა.
რეაქციის შედეგად წარმოიქმნება ესტერი და წყალი.

რეაქცია შექცევადია, ამიტომ გამოსავლიანობის გასაზრდელად ის ტარდება
სპირტის ჭარბი რაოდენობის თანაობისას. ეს მეთოდი კარგ შედეგებს იძლევა
პირველადი სპირტების შემთხვევაში, მაგრამ პრაქტიკულად გამოუყენებელია
მესამეული სპირტებიდან ესტერების მისაღებად
მჟავის როლში შეიძლება მოგვევლინოს როგორც ორგანული, ისე არაორგანული
ჟანგბადშემცველი მჟავა.

სპირტებისა და
ფენოლების
აცილირება
კარბონმჟავების
ანჰიდრიდებისა და
ქლორანჰიდრიდები

აცილირების ეს მეთოდი ხშირად გამოიყენება საწარმოო და ლაბორატორიულ
სინთეზში. ამ მეთოდით შესაძლებელია მეორული და მესამეული სპირტებისა და
ფენოლების საფუძველზე ესტერების მიღება

ს გამოყენებით

კარბონმჟავების
მარილების
ალკილირება
ალკილჰალოგენიდე
ბის გამოყენებით

ამ მეთოდით შესაძლებელია სხვადასხვა ესტერების მიღება მაღალი
გამოსავლიანობით, მათ შორის განშტოებული ნახშირბადოვანი ჩონჩხის მქონე
კარბონმჟავებიდან

რეაქცია წარმოადგენს ნუკლეოფილური ჩანაცვლების რეაქციას. ნუკლეოფილურ
ნაწილაკს წარმოადგენს კარბოქსილატ ანიონი

სასწავლო ბარათი №2. კვლევის საგნის განსაზღვრა. ორგანული სინთეზის კონკრეტულ-მეცნიერული
მეთოდის არჩევა
კვლევის საგანი
ეთილაცეტატის სინთეზი
ნახშირბადოვანი ჯაჭვის
ცვლილება
არ იცვლება

ბმების წარმოქმნა და
გაწყვეტა
წარმოიქმნება C-O

ორგანული სინთეზის კონკრეტულმეცნიერული მეთოდების დასახელება

1. ესტერიფიკაციის მეთოდი
2. აცილირების მეთოდი
3. ალკილირების მეთოდი

შენიშვნა: ბარათში მოცემულია სტუდენტების პასუხები



ეტაპი 2. კვლევის პროცედურა / მონაცემების აღრიცხვა:

სტუდენტები

სასწავლო

ბარათების

გამოყენებით,

ორგანული

ქიმიის

ლაბორატორიული

ამოცანის

მეთოდიკის /9/ საფუძველზე ადგენენ საჭირო მოწყობილობებსა და რეაქტივებს, აყალიბებენ ექსპერიმენტის
პროცედურას, ახორციელებენ ცდას, შედგენილი გეგმის შესაბამისად და ქიმიის ლაბორატორიაში მუშაობის
უსაფრთხოების ტექნიკის წესების დაცვით.
დაკვირვების შედეგები ფიქსირდება ლაბორატორიულ ჟურნალში, ხორციელდება ფოტოგადაღება

ეტაპი 3. მსჯელობა და ცდის შედეგების შეჯამება, ექსპერიმენტის ტექნიკური ბარათის შედგენა - მეთოდური
რეფლექსია
ეტაპი 4. სტუდენტების მიერ ხორციელდება საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით
მასალის ორგანიზება და საპრეზენტაციოდ წარდგენა.
საილუსტრაციოდ მოყვანილია სტუდენტების მიერ შემუშავებული ექსპერიმენტის ტექნიკური ბარათი
„ეთილაცეტატის სინთეზი“.

ექსპერიმენტის ტექნიკური ბარათი
ცდის დასახელება: ეთილაცეტატის სინთეზი
კლასი: XI
თემა: ნახშირწალბადების ჟანგბადწარმოებულები. ესტერიფიკაციის რეაქცია
ორგანიზაციული ფორმა: გაკვეთილი /კლასგარეშე ღონისძიება
ცდის მიზანი: ძმარმჟავისა და ეთილის სპირტის ურთიერთქმედებით ეთილაცეტატის მიღება
ცდის სქემა:

ჩატარების პირობები: კატალიზატორი - კონც. გოგირდმჟავა
ნივთიერებები
ჭურჭელი და მოწყობილობები
კონცენტრირებული გოგირდმჟავა, 1

ქიმიური ჭიქა, 250 მლ

მლ
კონცენტრირებული ძმარმჟავა, 2 მლ

სინჯარა - 2 ცალი

ეთილის სპირტი, 2 მლ

საზომი ცილინდრი, 10 მლ

გამოხდილი წყალი

სპირტქურა
სინჯარების სადგამი
ლაბორატორიული შტატივი თათით
საცობი გაზგამყვანი მილით

ცდის პროცედურა
1.
2.
3.
4.
5.

მოათავსეთ სინჯარაში 2 მლ ეთილის სპირტი
დაამატეთ 2 მლ ძმარმჟავა და 2 წვეთი გოგირდმჟავას კონცენტრირებული ხსნარი
დაამაგრეთ სინჯარა ლაბორატორიული შტატივის თათში
დაახურეთ სინჯარას საცობი გაზგამყვანი მილით
ჩაასხით ქიმიურ ჭიქაში ცივი წყალი ჭიქის მოცულობის 2/3-ზე

6. მოათავსეთ სინჯარა-მიმღები წყლიან ჭიქაში
7. მოათავსეთ გაზგამყვანი მილის ბოლო სინჯარა-მიმღებში
8. ფრთხილად გაახურეთ სინჯარა სარეაციო ნარევით.
მსჯელობა და შეჯამება:
ესტერების მიღების ზოგადი მეთოდია კარბონმჟავებზე სპირტების მოქმედება. პროცესი, წარმოქმნილი ესტერის ჰიდროლიზის გამო, შექცევადია. ამ რეაქციაში კონცენტრირებული გოგირდმჟავა კატალიზატორი
და, ამავე დროს, წყალწამრთმევი ნივთიერებაა და შექცევად რეაქციას გადახრის მარჯვნივ, ანუ ესტერის
წარმოქმნის მიმართულებით.
მოცემულ ცდაში მიმდინარეობს რეაქცია ძმარმჟავასა და ეთილის სპირტს შორის, მიიღება ეთილაცეტატი.
დაბალმოლეკულურ ესტერებს აქვთ სხვადასხვა ხილის დამახასიათებელი სუნი. ჩვენს შემთხვევაში მიღებულ ეთილეთანოატს, ანუ ეთილაცეტატს აქვს მოტკბო, მსხლის წვენის სუნი.

ქიმიის

სწავლების

მეთოდიკის

ლაბორატორიული

კურსის

ფარგლებში

სტუდენტები

ქმნიან

ცდების/ექსპერიმენტების კართოთეკას და სასწავლო-კვლევითი დავალებების ბაზას, რომლის გამოყენებას
და სრულყოფას შეძლებენ

ქიმიაში სასკოლო პრაქტიკის მსვლელობისას და მასწავლებლად საქმიანობის

პროცესში.
ასეთი მიდგომით შემუშავებული ლაბორატორიული პრაქტიკუმის შინაარსი ხელს შეუწყობს

ქიმიის

მასწავლებლის მომზადებას, რომელიც ფლობს ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს, რათა საკლასო ოთახში
განახორციელოს ქიმიის სწავლება ქიმიური ექსპერიმენტების გამოყენებით, კვლევითი პრაქტიკული
აქტივობების

გზით,

თანამედროვე

საბუნებისმეტყველო

განათლების

ობიექტური

ტენდენციების

შესაბამისად.
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