
 
 

 
                 

  

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

Бейорганикалық химия 

 

Химиялық элемент. Изотоптар. Жер қыртысында элементтердің таралуы. Сирек және 

шашыранды элементтер. Химиялық элементтердің жай және күрделі зат түрінде болуы. 

Аллотропия. Күрделі заттар. Құрам тұрақтылық заңы. Заттың тазалық дәрежесі туралы 

түсінік. Қарапайым және нақты химиялық формулалары. Массалар сақталу заңы. 

Химиялық реакциялар теңдеулері. Энергия сақталу заңы. Масса мен энергияның өзара 

байланысы. Эйнштейн теңдеуі. Гей-Люссактың көлем қатынас заңы. Еселік қатынас заңы. 

Химиялық эквивалент. Эквивалент массасы. Эквивалент заңы. Күрделі заттардың 

химиялық эквиваленті. Оксидтер. Оксидтердің жіктелуі. Номенклатурасы. Алыну жолдары. 

Физикалық және химиялық қасиеттері.Гидроксидтер. Еритін және ерімейтін гидроксидтер. 

Алу әдістері. Гидроксидтерді атау жүйесі, олардың физикалық және химиялық қасиеттері. 

Қышқылдар. Қышқылдардың жіктелуі. Номенклатурасы. Алыну жолдары. Физикалық және 

химиялық қасиеттері.Тұздар. Тұздардың жіктелуі. Номенклатурасы. Алыну жолдары. 

Физикалық және химиялық қасиеттері.Комплексті қосылыстар. Вернердің  

координациялық теориясының негізгі қағидалары. Комплекс түзуші, лигандтар, 

координациялық қосылыстардың ішкі және сыртқы сфералары. Координациялық 

қосылыстардың ең маңызды түрлері: аква-, ацидті  комплекстер, аммиакаттар. Аталу 

жүйесі. Тірі жануарлардағы комплексті қосылыстар.Атом - күрделі микрожүйе. Протондар 

мен нейтрондардың динамикалық жүйесі – атом ядросы.Сутегі атомының Бор 

теориясы.Атомның алғашқы модельдері (Томсон, Резерфорд).Д.И.Менделеевтың 

периодтық заңы. Қазіргі нұсқасы. s-, p-, d-, f- элементтер. Периодтық жүйедегі 

элементтердің қасиеттерінің периодтар бойынша қайталануы (атомдар радиусы, иондану 

энергиясы, электртерістілік).Энергия, ұзындық, бағыт, полярлылық байланыстарының 

негізгі сипаттамасы.Байланыстүрлері:коваленттік және иондық.Квант сандары. 

Атоморбитальдары. Атомның электрондық формуласы.Иондық байланыс. Катиондар мен 

аниондар. Иондық байланыстың бағыты.Химиялық реакцияның жылу эффекттері.  

Химиялық қосылыстардың жылу түзуі. Экзотермиялық және эндотермиялық 

реакциялар.Гесс заңы. Термохимиялық теңдеу. Химиялық реакциялар жылдамдығы туралы 

түсінік. Реакция жылдамдығының әрекеттесуші заттар концентрациясына тәуелділігі. 

Әрекеттесуші массалар заңы. Реакция жылдамдығының температураға тәуелділігі. 

Химиялық реакция жылдамдығына катализатордың әсері. Гомогенді және гетерогенді 

катализ.Қайтымды және қайтымсыз реакциялар. Химиялық тепе-теңдік. Химиялық тепе-

теңдіктің константасы. Ле-Шателье принципі. V топ-негізгі топша элементтеріне жалпы 

сипаттама. Азот, Фосфор құрылысы қасиеттері. Азоттың сутекті қосылыстары. 

Аммиак,аммоний тұздары.IV топ элементтерінің жалпы сипаттамасы. Құрылысы және 

қасиеттері. Қолданылуы. Алыну жолдары. ІІІ топ элементтеріне жалпы сипаттама. 

Алюминий. Бор. Бор қышқылы. Фихикалық және химиялық қасиеттері. Қолданылуы. VIII 

топ элементтерінің жалпы сипаттамасы. Электрондық құрылысы. Темір, кобальт, никель. 

Алыну жолдары. Қасиеттері. Қолданылуы.  VII топ элементтерінің жалпы сипаттамасы.  
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Органикалық химия 

 

А.М. Бутлеров теориясының негізгі қағидалары. Атомдардың электрондық құрылысы 

тұрғысынан органикалық молекулалардың құрылыс теориясы.  

Қаныққан көмірсутектер. Гомологтік қатары. Изомериясы. Номенклатурасы (тарихи, 

рационалды, халықаралық). Көмірсутек радикалдары. Алкандардың алыну әдістері: 

көміртек тізбегі өзгермей жүретін, көміртек тізбегінің ұзаруы және қысқаруы арқылы 

жүретін әдістер.Метан және этан молекулаларының кеңістік және электрондық құрылысы. 

Алкандардың қасиеттері. Орынбасу реакциялары (галогендеу, нитрлеу, сульфохлорлау.) 

Радикалды механизм. Көмірсутектердің галогентуындылары. Изомериясы, 

номенклатурасы. Алкандардан, спирттерден, этиленді және ацетиленді көмірсутектерден 

алу жолдары.Көмірсутектердің галогентуындылары. Химиялық қасиеттері. Орынбасу 

реакциялары. Нуклеофильді орынбасу реакцияларының механизмі. Мысалдар. Бөліну 

реакциялары. Зайзев ережесі. 

Алифатты қатардың аминдері. Изомериясы, номенклатурасы. Біріншілік, екіншілік 

және үшіншілік аминдер. Төртіншілік аммоний тұздары. Аминдердің алынуы 

(галогеналкандардан, нитроқосылыстар және нитриттерді тотықсыздандыру). Аминдердің 

қышқыл – негіздік қасиеттері. 

Алкендер. Гомологтік қатары, изомериясы, номенклатурасы.  

Диенді көмірсутектер. Изомериясы,  номенклатурасы.1,3 - бутадиеннің электрондық  

құрылысы (π,π - қосарлану).  

Бір атомды спирттер. Гомологтік қатары, изомериясы және номенклатурасы. Этил 

спиртінің электрондық құрылысы.  

Альдегидтер мен кетондардың химиялық қасиеттері. Нуклеофильді қосылу: сутегінің, 

цианды сутек қышқылының, магний органикалық қосылыстардың, спирттердің, аммиак 

және оның туындыларының қосылуы.  

Карбон қышқылдарының туындылары. Этерификациялану реакциялары бойынша 

карбон қышқылдарының күрделі эфирлерін алу, оның механизмі ( қышқылдық катализ).  

Оксиқышқылдарды альдегидтер мен кетондардан оксинитрилдер арқылы, 

қышқылдардың галогентуындыларын гидролиздеу, қанықпаған қышқылдарды 

гидратациялау арқылы алу.Оксикарбон қышқылдарының буфункционалды қосылыс 

түріндегі химиялық қасиеттері. α, β, γ – оксиқышқылдарының қыздыруға 

қатнасы.Оксиқышқылдарының (сүт, шарап, алма) оптикалық изомериясы. Оптикалық 



 
 

активтілік, оптикалық антиподтар, рацематтар, диастереомерлер, мезоформалар, бұру 

таңбасы. Фишердің проекциялық формулалары. L, D – қатарлар.Энантиомерлердің, 

рацематтардың, диастереомерлердің физикалық және химиялық қасиеттері.   

Аминқышқылдары, изомериясы және номенклатурасы. Аминқышқылдарын алу: α – 

галогенқышқылдарды аминдеу, албдегидтер мен кетондардан, белоктарды гидролиздеу 

арқылы алу. Химиялық қасиеттері. Амфотерлік.  Мыс (II) иондарымен беретін комплексті 

тұздар.  

Циклоалкандар. Циклдегі көміртегі атомдарының санына қарай, бүйір тізбектің 

құрылысына және циклдегі орынбасушылардың орналасу жағдайына қарай болатын 

изомерия түрлері.  

Бензол және оның туындыларын сульфирлеу. Бензолсульфоқышқылының электрондық 

құрылысы. Химиялық қасиеттері. Сульфотопшаның реакциялары (қышқылдық қасиеттері, 

сульфохлоридтер мен сульфоамидтердің алынуы).  

Нафталин, изомериясы және алынуы. Нафталиннің құрылысы. Квазиароматтық 

қасиеттері. Орынбасу, қосылу реакциялары және нафталиннің тотығуы. 1,4-нафтохинон 

туындыларының биологиялық маңызы, К витамині. Антрацен, ароматтық және 

қанықпағандық сипаты (квазиароматтық). Орынбасу, қосылу реакциялары, диендік синтез. 

Антраценнің тотығуы. Бензолдың, нафталиннің және антраценнің ароматтық қасиеттерін 

салыстыру. Фенантрен, табиғи қосылыстардағы фенантрендік цикл. Тас көмір 

шайырындағы канцерогендік көмірсутектер (3,4-бензопирен және т.б.).Бес мүшелі 

гетероциклдер (фуран, тиофен, пиррол) және олардың электрондық құрылысы. 

Гетероциклдердің квазиароматтық қасиеттері. Қосылу (гидрогендеу, диендік синтез) және  

электрофильді орынбасу (нитрлеу, сульфирлеу, ацилдеу) реакциялары. Пиррол, фуран, 

тиофен, бензол және нафталиннің электрофильді орынбасу реакцияларындағы реакциялық 

қабілеттігін салыстыру.Алты мүшелі гетероциклдер (пиридин, пиримидин, пурин). 

Пиридиннің электрондық құрылысы. Придиннің, бензолдың, бес мүшелі гетероциклдердің 

реакциялық қабілеттіліктерін салыстыру. Пиридин ядросындағы нуклеофильді орынбасу 

реакциялары. Пиридиннің негіздік қасиеттері және оны пиперидиннің, пирролдың, 

анилиннің негіздік қасиеттерімен салыстыру. Пурин және пиримидин негіздері, олардың 

құрылысы, қасиеттері. 
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