
 

 
 

 



 

 
 
 



 

Физикалық және коллоидтық химия  

 

Химиялық термодинамика. Термодинамика әдістері мен шектеулері. Негізгі түсініктер: 

жылу, жүйе, күй, үрдіс. Тепе-теңдік, қайтымды және қайтымсыз процестер. 

Термодинамикалық және термохимиялық көрсеткіштер. Ішкі энергия, жылу. Энтальпия. 

Термохимия. Тұрақты қысым мен тұрақты көлемдегі химиялық реакцияның жылу эффектісі. 

Гесс заңы. Түзілу, еру, жану жылулары. Колориметрия. 

Қайтымды және қайтымсыз процестер. Максималды жұмыс. Термодинамиканың 

екінші заңы. Карно циклі және максималды пайдалы әсер коэффициенті.  

Энтропия – күй функциясы. Термодинамикалық ықтималдылық түсінігі. Энтропия 

және термодинамикалық ықтималдылық. Больцман формуласы. Фазалар, компоненттер және 

еркіндік дәрежесі.Фазалар ережесі. Бір компонентті жүйелер. Клапейрон- Клаузиус теңдеуі. 

Екі компонентті жүйелер. Ерітінділер термодинамикасы. Д.И. Менделеевтің ерітінділер 

теориясы. Рауль заңы, идеал ерітінділер. Осмос қысымы.   

Электролит ерітінділерінің электр өткізгіштігі. Дебай-Хюккелдің  «күшті 

электролиттер» теориясының негізгі ережелері.  

Температураның реакция жылдамдығына әсері. Фотохимиялық реакциялар. Жарылыс 

шегі. Гетерогенді процестердің кинетикасы. 

 Реакцияның диффузиялық және кинетикалық аймағы. Катализ. Катализ және тепе-

теңдік. Гомогенді катализ. Газ катализі. Ерітінділердегі катализ. Қышқылды-негізді катализ. 

Микрогетерогенді катализ. Биокатализ. Ферменттер. 

Коллоидты жүйелер. Негізгі түсініктер. Дисперсті жүйелер. Седиментация. Мицелла. 

Адсорбция. Эмульсиялар және олардың қолданылуы. Аэрозолдер, көбіктер және ұнтақтар. 

Коллоидтық жүйелердің алынуы мен қолданылуы. Беттік керілу. Коллоидты химия және 

дисперстілік. 
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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.Байланыс 

түрлері: коваленттік және иондық. 

Квант сандары. Атом орбитальдары. 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. Электрондық құрылысы. Марганец. 

Марганецтің оттекті қосылыстары: оксидтер, гидроксидтер, қышқылдары. Алыну жолдары. 

Қасиеттері. Қолданылуы. 

ІІ топ элементтеріне жалпы сипаттама. Электрондық құрылысы. Магний. Кальций. 

Физикалық және химиялық қасиеттері. Алыну жолдары. Қолданылуы. 

VI топ элементтерінің жалпы сипаттамасы. Электрондық құрылысы. Хром. Хромның 

оттекті қосылыстары – оксидтері, гидроксидтері мен қышқылдары. Физикалық және 

химиялық қасиеттері. Алыну жолдары. Қолданылуы. 

 

 

Негізгі әдебиеттер 
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құралы. Қазақ Ұлттық Университеті, Алматы – 2009.  
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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. 

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. Алкендердің алыну 

жолдары (алкандардан, алкилгалогенидтерден, спирттерден, алкиндерден). Бөліну 

реакциясының механизмі. Зайцев ережесі. 

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

құрылысы (π,π - қосарлану). Алкиндер. Изомериясы, номенклатурасы. Ацетиленнің 

электрондық құрылысы. Көміртегі атомының валенттік күйінің оның электртерістілігімен 

байланысы. Ацетиленнің қышқылдық қасиеттері.  

 Алкиндердің химиялық қасиеттері. Қосылу реакциялары (гидрогендеу, 

гидрогалогендеу,цианды сутек және сірке қышқылының сірке қышқылының қосылуы. А6 

механизмі.  

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

спиртінің электрондық құрылысы. Физикалық қасиеттері, оларға сутектік байланыстың 

әсері. Спирттердің алыну жолдары (алкандардан, алкендерден, галогеналкандардан, 

карбонилді қосылыстардан, күрделі эфирлерден, аминдерден, Екі және үш атомды спирттер. 

Изомериясы, номенклатурасы, алыну және қасиеттері. Бір, екі және үш атомды спирттердің 

қышқыл – негіздік қасиеттерін салыстыру.  

Альдегидтер мен кетондар. Гомологтік қатары, изомериясы және номенклатурасы. 

Алыну жолдары: спирттерді тотықтыру, карбон қышқылдары және олардың тұздарынын, 

дихлортуындылардан, Кучеров реакциясы бойынша. 

Карбонил топшасының электрондық құрылысы.  

Альдегидтер мен кетондардың химиялық қасиеттері. Конденсациялану  (альдолды және 

кротонды) реакциялары. Тотығу – тотықсыздану реакциялары. Попов ережесі. Орынбасу 

және полимерлену реакциялары. 

Монокарбон қышқылдар, изомериясы және номенклатурасы. Карбоксил топшасының 

электрондық құрылысы.  

Карбон қышқылдарының алыну жолдары: спирттерден, альдегидтерден, 

галогеналкандардан, нитрилдерден, магний органикалық қосылыстардан және майлардың 

гидролизінен алу. Ацетиленнен синтетикалық сірке қышқылын өндіру . 

Майлар, олардың құрылысы, құрамы және биологиялық маңызы. Майлардың гидролизі, 

гидрогендеу. Сабын, оларды майлардан алу, синтетикалық жуғыш заттар. 

Оксиқышқылдар, изомериясы және номенклатурасы. 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. 

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. Амин топшасының (алкилдеу, ацилдеу, азот қышқылымен әрекеттесу) және 

карбоксил топшасының (күрделі эфирлердің, галогенангидридтердің, амидтердің түзілуі) 

реакциялары. α, β, γ және δ – аминқышқылдарының қыздыруға қатнасы. Лантам – лактимді 

таутомерия. Полипептидтер. 
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