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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН 

ЖӘНЕ ҰСЫНҒАН. 

 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым министр міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 

бұйрығы негізінде бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (84 

қосымша). ҚР Білім және ғылым министрлігі 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 

бұйрығымен өзгертулер енгізілген.  

 

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс 

хаттамасының шешімімен БЕКІТІЛДІ. 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз 

осы типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

1. РАЗРАБОТАНА и ВНЕСЕНА Казахским национальным 

университетом им. аль-Фараби. 

 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом исполняющего обязанности 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 года 

№343 (Приложение 84). Внесены изменения приказом Министра образования и 

науки от 05 июля 2016 года №425. 

 

3.УТВЕРЖДЕНЫ протокольным решением №2 заседания 

Республиканского учебно-методического совета высшего и послевузовского 

образования от 30 июня 2016 года. 

 

Настоящая типовая учебная программа не может быть тиражирована и 

распространена без разрешения Министерства образования и науки Республики 

Казахстан 

 

 

 

 

 
@ КазНУ аль-Фараби, 2017 
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Иманқұлова С.М. – филология ғылымдарының кандидаты, доцент 
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Танашева М.Р. – химия ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 
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Иманбердиева С. – филология ғылымдарының докторы, Алматы 

менеджмент университетінің профессоры 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Қазіргі таңда қызмет етудің барлық саласында белгілі бір білімге, 

шеберлік пен дағдыға, жеке адами қасиетке ие, өзінің кәсіби қызметін 

жоғары деңгейде атқаратын, бәсекеге қабілетті білікті мамандарға сұраныс 

артып келеді. Мұндай сұраныс жоғары кәсіби білім мақсатын анықтауға  

себепші болды.  

Қоғамдағы тілдік жағдай еңбек нарығының нақты сұраныстарына сай 

мамандардан тек қазақ тілінде сөйлеу дағдысын талап етіп қана қоймай, 

таңдаған қызмет саласында табысты жұмыс істеп, жеке әлеуметтік 

қасиеттерін (азаматтық, мақсатқа талпынушылық, ұйымдастырушылық, 

еңбекқорлық, коммуникативтілік, төзімділік, әлеуметтік бейімделушілік) 

қалыптастыру мен дамытуды мақсат етеді. Сондай-ақ алған тілдік білімін 

қатысымда (іскерлік кездесулерде, қызмет барысында, мәжіліс, жиындарда 

және т.б.) ұтымды пайдалана алу дағдысын да көздейді.  

Бүгінгі студент – болашақ маман өзінің алға қойған мақсатына жетуі 

үшін үнемі ізденіп, білімі мен біліктілігін арттырып, бірнеше тілді жетік 

меңгеруге, әсіресе қызметіне қатысты кәсіби қазақ тілін үйренуге 

қызығушылығы артады. Бұл өз кезегінде қазіргі студенттің кәсіби қазақ 

тіліне деген сұранысының артуына ықпалын тигізіп, тілдік тұлғаның сөздік 

қорын, кәсіби лексикасын дамытуға жол ашады 

Студенттердің тілдік білімін, сөйлеу мәдениеті мен тілдік құзіреттілік 

деңгейін жетілдіру «Кәсіби қазақ тілінің» жалпы білім беру 

бағдарламасындағы оқу пәні ретінде маңызын арттырады. 

Кәсіби қазақ тілі оқу пәні ретінде төмендегідей сипатқа ие: 



4 
 

 пәнаралық (қазақ тіліндегі сөйлеу мазмұны түрлі білім 

салаларынан: тарих, экономика, ақпараттану, химия, физика, биология, 

география, математика, және т.б. хабар береді); 

 сан салалы (бір жағынан – сан алуан тілдік құралдарды тілдің түрлі 

аспектілерімен: фонетика, лексика, грамматикамен байланысты меңгеру, 

екінші жағынан – сөйлеу әрекетінің төрт түрлі әрекетін (тыңдалым, оқылым, 

жазылым, айтылым ) жетілдіру қажеттілігі; 

 сан алуан қызметтілігі (оқыту мақсатында және түрлі білім 

саласынан ақпарат алу құралы ретінде). 

Кәсіби қазақ тілін меңгеру студентті шығармашылық ойлауға, 

көзқарасын кеңейтуге, өзінің жеке қасиеттерін жан-жақты ашуға, яғни кәсіби 

білімін дамытуға әсерін тигізеді. Студент өзіндік жұмыс орындаудың 

дағдысын қалыптастырады, шығармашылық дербестікке қол жеткізеді, сол 

арқылы тілдік түсініктерді, логиканың барлық түрлерін (талдау, синтездеу, 

салыстыру, тұжырымдама жасау) жетілдіреді.     

Бұл айтылғандардың бәрі кәсіби білімді жетілдіруге әсерін тигізетінін, 

жоғары білікті мамандарды даярлау міндетін шешудің жолдарын 

көрсетеді.    

 

Пәнді оқытудың міндеттері:  

«Кәсіби қазақ тілі» пәні қазақ тілін меңгерудің негізгі В1 және В2 

деңгейлері игерілген жағдайда  жүзеге асырылады. Болашақ маманның тілдік 

біліктілігін жетілдіріп, мемлекеттік тілді мамандық деңгейінде 

коммуникация құралы ретінде қолдану дағдыларын қалыптастыруды 

көздейді. Болашақ маманның кәсіби дағдыларды қолдану салаларына 

байланысты арнаулы тілдік білім жиынтығы өте кең болуы керек. Себебі 

кәсіби міндеттерді атқару барысында арнаулы терминдерді қолдану жиілігі 

артады, осылайша кәсіби тілдік дағдысы дамиды, жетіледі.  

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқыту тіл үйренушілердің белгілі бір тілдік 

құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. Кредиттік білім беру 

бағдарламасы бойынша модульдік технологияға негізделген талаптарға сай 

«бакалавр» төмендегідей құзыреттілік талаптарын меңгеруі тиіс: 

А – құралдық құзырет:  түрлі дереккөздерден алынған, ақпараттармен 

жұмыс істей алу, алған мәліметтерді кеңейту; өз көзқарасын дәлелдеу 

мақсатында немесе түрлі мәселелерді шешуде қолдана алу. Пайымдау 

түрлерін логикалық тұрғыдан талдай алу, көпшілік ортада сөйлеу дағдысын 

меңгеру, дәлелдер келтіру, пікірталас жүргізе білу.  

В – тұлғааралық құзырет: жеке және ұжымда жұмыс істей алу 

қабілеті, ұлтаралық, мәдениетаралық қарым-қатынас ережелерін сақтай 

білуге қабілеттілік. 

С – жүйелілік құзырет: кәсіби қазақ тілін Қазақстандағы, әлемдегі 

әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдайлармен, ҚР 

конституциялық-құқықтық негіздерімен үйлестіруге бейімділік. 
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D – пәндік құзырет: қазақ тілінің даму тенденциясы мен қазіргі 

жағдайын, Қазақстандағы тарихи-мәдени және тарихи-әдеби үдерісті 

меңгеруге қабілеттілік; кәсіби бағдарлы қазақ тілінің жүйесін пысықтау, 

қазақ тіл бірліктерінің құрылымы мен қолданылуын халықтың тарихы мен 

мәдениетімен байланыстыру, ауызша және жазбаша мәтіндерді 

құрастырғанда берілген коммуникативтік жағдаяттарға байланысты іргелі 

білімдерді қолдана алу қабілеті; жаңа терминдерді өз мамандығына бейімдеп 

тиімді меңгеруге дайындық. 

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқытудағы құзыреттілік дағды төмендегідей 

негізгі міндеттер бойынша анықталады:  

лингвистикалық құзыретті қалыптастыру – тақырыпқа қатысты 

лексикалық бірлікті дамыту дағдысы; негізгі терминдер мен ұғымдардан 

тұратын пәрменді сөздіктердің дамуы; грамматикалық дағдыларды 

жетілдіру; 

прагматикалық құзыретті қалыптастыру – кәсіби мазмұндағы 

мәтіндер негізіндегі сұқпаттық және монологтік айтылымдарды 

қалыптастыру шеберлігі, жазылым дағдыларын жетілдіру, коммуникативтік 

стратегияны өңдеу шеберлігі (белгілі бір сөйлесім жағдайына бейімделу); 

когнитивтік құзыретті қалыптастыру – мәселелік тапсырмалар, ойын 

тапсырмалары, мәтіндер бойынша: мәтінді біріздендіру дағдысы (мазмұнның 

мәнін анықтау, сыни қабылдау, негізгі және қосымша ақпараттарды айыра 

білу); мәтіннің мазмұнын ұғыну (сәйкестендіру, түсіндіру, жинақтау) 

дағдысы; мәтіннің мазмұнын өзгерту (толықтыру, қайта құру, қажетті 

мазмұнды таңдау); 

ақпараттық құзыретті қалыптастыру – тілдік тұлғаның білім алу 

шеңберіндегі, сондай-ақ қоршаған әлем туралы  ақпаратты қолдана білу 

дағдылары. Түрлі нысандар (теледидар, үнтаспа, телефон, компьютер) және 

ақпараттық технологиялар (бейне, электрондық почта, әлеуметтік желілер, 

Интернет т.б.) көмегімен ізденімпаздық біліктері қалыптасып, ақпаратты 

талдау, саралау, сараптау, сақтау және оны тарата білуге үйренеді. 

Курс соңында студент: 

1. Өз мамандығы саласындағы белсенді қолданылатын терминологияны 

білуі және оны кәсіби ортада тиімді қатынас жасау үшін ұтымды қолдана 

алуы;  

2. Кәсіби-іскери қарым-қатынас кезіндегі «маманданған» сөздерді 

(ұйғару, мақұлдау, сенім білдіру, келіспеу, негіздеу, дерек келтіру, бағалау, 

қорытынды) логикалық жүйемен құра білуі;  

3. Мәтіннен қажетті ақпаратты сұрыптап, оны кәсіби мақсатта сипаттап, 

қорыта білуі; 

4. Мәтіннің түзілу тәртібіне көңіл аудару, оның логикалық құрылымдық 

негізін құра білу.  

5. Маманданған тақырыпқа сай өзіндік ой-пікір білдіре білу құзіретін 

қалыптастыра білуі керек. 
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Пәнді меңгерудің болжамды нәтижесіне жету үшін СТУДЕНТ 

төмендегідей жүйелі, саналы және тұрақты білім, білік пен шеберлік 

қалыптастыруы қажет:  

 Негізгі кәсіби лексиканы білу (сағат санына байланысты оқу бірлігі 

көлеміндегі жалпы және терминологиялық сипаттағы лексикалық минимум) 

шеберлігі;  

 өз мамандығына қатысты белсенді терминдердің мағынасын білу 

және оны кәсіби мақсатта қолдана білу дағдысы; 

 мамандығына қатысты тақырып бойынша өз ойын дұрыс, жүйелі 

түрде жеткізе білу және мәтінге талдау жасай алу шеберлігі; 

 өз мамандығы, елтанымдық, жалпы өз саласына қатысты тақырып 

аясында, диалог пен монолог құрап пікірсайыстарға қатыса алу дағдысы; 

 құжаттардың жеке түрлерін (қызмет бабындағы хат-хабар, іскери 

байланыс, келіссөздер, сұраныс жіберу, ұсыныс, сервистік қызмет көрсету, 

тезис, хабарлама және т.б.) сауатты жаза алу дағдысы; 

 түрлі жағдаяттық сұхбаттарға орынды араласа алу;  

 қазақ тіліндегі дереккөздерден өз мамандығына қатысты 

аутентикалық ақпараттарды алып, қызмет саласында ұтымды пайдалана білу 

және т.б білік пен шеберлікті қалыптастыру. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

р/с Тақырыптың атауы 

1 Кәсіби лексика. Терминдік норма.    

Химия тілінің өзіндік ерекшеліктері.  

2 Кәсіби тілдің терминжүйесі. Терминжасам. 

ХХ-ХХІ ғасырлардағы химиялық терминдердің дамуы мен 

қалыптасуы. 

3 Кәсіби тілдегі грамматикалық нормалардың қолданысы. 

Қазақ тіліндегі химиялық терминдердің қолданысы. 

4 Кәсіби мәтіннің грамматикалық-стильдік ерекшеліктері. Кәсіби 

саладағы іскери хат-хабар. 

Химиялық өнеркәсіптердің маңыздылығы. Өндіріс орындарындағы 

іскери қарым-қатынас.   

5 Кәсіби саладағы іскери қарым-қатынас. Диалог. Монолог. 

Тұрмыстағы  химияның рөлі. Тағам өнеркәсібі саласындағы химияның 

маңызы. 

6 Мәтін – ауызша қарым-қатынас құзыретінің негізі. Жоспар құру. 

Мұнай-газ саласындағы химия. 

7 Тілдің функционалды-мағыналық ерекшеліктері. Сипаттау. Хабарлау.  

Дүниедегі ең ғажап нәрсе – су. Тұз – суда пайда болады. 

8 Баяндау. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері. 

Асыл металдар. Қазақстандағы басқа металдардың (қара, түсті және 

сирек металдар) кен орындары. 
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9 Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Аннотация.  

Химия ғылымы саласындағы жетістіктер. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәннің мақсаты – студенттердің қатысымдық құзыреттілік деңгейін  

көтеріп, қазақ тілін кәсіби (іскери және ғылыми) қызметте, сондай-ақ өз 

білімін жетілдіру мақсатында пайдалана алуына бағыттау. Болашақ маманды 

таңдаған саласына қатысты терминдермен жұмыс істеуге, грамматикалық 

құрылымдарды дұрыс қолдана білуге дайындау.  

Бағдарламаның мазмұны студенттердің ғылыми-кәсіби саладағы 

қажеттіліктерімен, қазақ тілін ғылыми салада қолдана алу мүмкіндіктерімен 

анықталады. Тілді практикалық жағынан меңгерудегі коммуникативтік 

мақсаттар пен міндеттер ең  басты тұжырымдама болып табылады. Бакалавр 

студенттері ғылыми ортаға байланысты жаңа тілдік дағды мен білімін 

жетілдіре отырып, терең әрі сапалы тілдік білімін қалыптастырады.  

Пәннің міндеті бірқатар қатысымдық (коммуникативтік) және 

танымдық (когнитивтік) міндеттердің орындалуы барысында жүзеге 

асырылады. Атап айтқанда: 

 кәсіби мазмұндағы орта көлемді мәтіндерді, нұсқаулықтарды, 

анықтамалықтарды,  БАҚ өнімдерін жатық оқу;  

 Аударма, кәсіби бағыттағы сөздіктерді пайдалана білуге үйрету; 

 кәсіби аяда жиі қолданылатын белсенді (актив) сөздер мен сөз 

тіркестерін, кәсіби лексика, салалық ұғым, атаулар мен терминдердің мән-

мағынасын  еркін түсіну;  

 Әртүрлі стильде жазылған мәтін, өз мамандықтарына сәйкес 

еңбектер мен ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпараттарды ала білу 

дағдысын қалыптастыру; 

 кәсіби аяда ауызша монолог, диалог түрінде (хабарлама, 

таныстырылым  (презентация), баяндама, дискуссия және т.б.) әңгіме 

құру, сұхбат жүргізу;   

 кәсіби аяда жазба жұмыстарын (эссе, аннотация, түйіндеме, 

жоспар, тезис, мәлімдеме, пресс-релиз, өтініш, хат, аударма, аннотация, 

реферат және т.б.) орындау; 

 кәсіби аяда қолданылатын қалыпты сөйлеу (этикет) үлгілерін  

қолдану және белгілі бір кәсіби қатынас саласындағы танымдық-қатысымдық 

міндетті шешуге керекті ақпарат тыңдау арқылы түсіне білуге дағдыландыру;  

 Өз мамандығы бойынша ғылыми мәтіндерге пікір беруге, ғылыми 

мақала, баяндама жазуға машықтандыру; 

 Сонымен қатар, кәсіби бағыттағы тақырыптар бойынша тіл 

үйренушіні қазақ тілінде жүйелі талдау жасауға, өз ойын еркін жеткізуге 

және ұсынылған материалдар бойынша сипаттама,  салыстырма, қорытынды 
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жасай білу сияқты т.б. тілдік біліктілікті жетілдіруші әрекеттерге  

дағдыландыру.        

Білім беру технологиясы 

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін жүргізу барысында тіл үйретудің заманауи 

үлгілері, отандық және шетелдік ғалымдардың авторлық озық  әдіс-тәсілдері  

басшылыққа алынады. Жұмыс барысында уақыт көлемі, тақырып ерекшелігі, 

тіл үйренушінің қабілет-қарымы, оқытушының шеберлігі сияқты т.б. 

маңызды факторлар есепке алынып, соған сәйкес белсенді оқыту әдісі, жеке-

бағдарлы оқыту әдісі, сыни ойлау әдісі, жобалық оқыту әдісі, ақпараттық 

әдіс, түсіндіру әдісі, практикалық әдіс, кейс әдісі, ізденіс әдісі, іскери ойын 

әдісі сияқты т.б. әдіс түрлері мақсат-міндетке сәйкес қолданылады.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Кәсіби лексика. Терминдік норма. Химия тілінің өзіндік 

ерекшеліктері.  

Кәсіби лексика – табысты жұмыс істеу кепілі. Терминдік норма. Оған 

тән белгілер. Термин қолдануға қойылатын нормативті талаптар. «Химия-

5В060600» мамандығы бойынша қазақша химиялық терминологияны 

пайдаланып әңгімелесу, пікірлесу. 

Кәсіби тілдің терминжүйесі. Терминжасам. ХХ-ХХІ ғасырлардағы 

химиялық терминдердің дамуы мен қалыптасуы. 
Кәсіби салаға қатысты терминжасам. Оның негізгі шарттары. Жасалу 

жолдары. Кәсіби тіл сапасы. Ғылыми тіл лексикасы. Ғылыми тілдің 

лексикалық құрылымы: терминология, жалқы, жалпы мәндес сөздер және т.б. 

Химиялық терминді қолданудағы даулы мәселелер. Мәтіндегі латын және 

грек элементтері. «Химия-5В060600»  мамандығы бойынша Халықаралық 

қолданыстағы терминдердің аударылу мәселесі. Тіл қызметінің жалпы 

сипаттамасы. Ғылыми тіл ерекшеліктері. Терминжасам. ХХ-ХХІ 

ғасырлардағы қазақша  химиялық терминдердің пайда болуы, қалыптасуы 

және дамуы. Химиялық терминологияның даму кезеңдері. Олардың 

ерекшеліктері. 

Кәсіби тілдегі грамматикалық нормалардың қолданысы. Қазақ 

тіліндегі химиялық терминдердің қолданысы. 

Кәсіби тілдегі грамматикалық (морфологиялық, синтаксистік) нормадан 

ауытқу. Қазақ тіліндегі қазақша химиялық терминдердің оқулық, оқу 

әдістемелік құралдар және бұқаралық ақпараттар мен ғылыми мақалаларды 

жазудағы қолданысы. 

Кәсіби мәтіннің грамматикалық-стильдік ерекшеліктері. Кәсіби 

саладағы іскери хат-хабар. Химиялық өнеркәсіптердің маңыздылығы. 

Өндіріс орындарындағы іскери қарым-қатынас.   
Кәсіби мәтіннің морфологиялық құрылымы: атаулық сипаты, 

етістіктердің қолданылу ерекшеліктері. Грамматикалық-стильдік 

ерекшеліктері. Іскери хат-хабардағы тілдік құрылымдар. Іскери хат-хабарда 
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жиі кездесетін химиялық сөз тіркестерінің қызметі мен мағынасы. Қазақстан 

экономикасын арттырудағы химиялық өнеркәсіптердің маңыздылығы.  

Кәсіби саладағы іскери қарым-қатынас. Диалог. Монолог. 

Тұрмыстағы  химияның рөлі. Тағам өнеркәсібі саласындағы химияның 

маңызы. 

Кәсіби саладағы диалогтік қатынастар. Қарым-қатынас жасаушылардың 

тіл табыса алу/алмауы. Диалог – сөздің коммуникативтік сапасын 

айқындаудағы негізгі құрал. Монологтің оқырманға арналуы. Тұрмыстағы 

химияның рөлі: жуғыш заттар (детергенттер), түсқағаздар, желімдер, 

пластмассалық ыдыстар мен бұйымдар және т.б. Тағам өнеркәсібі 

саласындағы химияның маңызы: наубайханада, кондитерлік өндірісте, 

сусындар, мармеладтар дайындауда және т.б.     

Мәтін - ауызша қарым-қатынас құзіретінің негізі. Мұнай-газ 

саласындағы химия. 

Мәтіннің негізгі белгілері. Күрделі синтаксистік тұтастық мәтіннің 

негізгі құрамдас бөлігі. Мәтін сөздерін байланыстыру әдістері: жалғаспалы 

және параллель байланыс. Мәтін арқылы автордың  ұстанымын анықтау. 

Мұнайды өндіру мен өңдеудегі химияның рөлі. Мұнай-газдан алынатын 

химиялық өнім. Олардың халық шаруашылығында қолданылуы.   

Тілдің функционалды-мағыналық ерекшеліктері. Сипаттау. 

Хабарлау. Дүниедегі ең ғажап нәрсе – су. Тұз – суда пайда болады. 

Сипаттау мен хабарлау тілдің функционалды-мағыналық ерекшеліктері 

ретінде. Тілдік ерекшеліктері, құрылымы. Қатынастың әр сатысындағы 

сипаттау. Қоғамдық байланыстағы хабарлау. Ғылыми хабарлау 

ерекшеліктері. Дүниедегі ең ғажап нәрсе – су. Кермек суды тұщыландыру 

әдістері. Ағын суларды ауыр метал иондарынан тазарту әдістері. Тұздар алу 

жолдары. Олардың қолданылуы. 

Баяндау. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері. Асыл 

металдар. Қазақстандағы басқа металдардың (қара, түсті және сирек 

металдар) кен орындары. 

Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері. Баяндау түрлері: баяндау-

түсіндіру, баяндау-дәлелдеу және баяндау-ойлау. Баяндаудың логикалық 

құрылымы. Асыл металдар. Олардың Қазақстандағы кен орындары. Оларды 

алу, тазарту жолдары. Қазақстандағы басқа металдардың (қара, түсті және 

сирек металдар) кен орындары.  

Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Аннотация. 

Химия ғылымы саласындағы жетістіктер. 

Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. «Химия-5В060600»  

мамандығы бойынша сәйкес тақырыпты анықтау. Тақырып – мәтін негізі. 

Тақырыптың түрлі септіктердегі зат есімдік мәні. Мәтін тақырыбын 

есімдікпен немесе синоним сөздермен алмастыру. Ғылыми 

тақырыпшалардың мәтін мазмұнын ашудағы орны. Қазақстандағы химия 

ғылымы мен өндірістерінің дамуы. Олардың ерекшеліктері мен жетістіктері.  
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Студенттердің өздік жұмыстарының (СӨЖ) түрі 

Ұсынылған лексика-грамматикалық тақырыптар аясында төмендегідей 

өзіндік жұмыс түрлерін ауызша және жазбаша орындауға болады:    

 Сөздік  

 Эссе  

 Резюме 

 Аннотация 

 Жоспар 

 Тезис 

 Реферат  

 Сөзжұмбақ 

 Аударма жұмысы 

 Сұрақ-жауап  

 Тест тапсырмалары 

 Сканворд 

 Іскери ойындар 

 Рөлдік ойындар 

 Мақала  

 Жарнама  

 Пресс релиз  

 Анықтамалық  

 Нұсқаулық  

 Шолу  

 Сұхбат 

 Сауалнама  

 Бейнебаян  

 Таныстырылым  

 Комментарий  

 Синквейн және т.б.   

 

Студенттердің өзіндік жұмыстары 

«Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмысы алған 

білімдерін тереңдету мен кеңейту, оны практикалық тұрғыда қолдану 

мақсатын көздейді: 

 болашақ маманның жеке шығармашылық қасиеттерін қалыптастырады; 

 өзін-өзі дамыту, өз бетінше білім қорын жинау дағдысын жетілдіреді;  

 мәселені тұжырымдай алу, оның шешу жолдарын талдау, тиімді нәтиже 

шығару, оның дұрыстығын дәлелдеу дағдысын қалыптастырады. 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Тіл және оның негізгі ерекшеліктері. Әлем тілдері. Тілдің түрлері: 

ауызша, жазбаша, монологикалық, диалогикалық, активті, ішкі және сыртқы.  

2. Өзіндік монолог құру (ауызша, жазбаша). «Химия-5В060600»  

мамандығы бойынша сипаттау, хабарлау мәтіндерін даярлау.  

3. Ауызша баяндама, тақырыпқа байланысты эссе жазу: «Менің 

саламның ғылыми тілі», «Көрнекті ғалымдар - ... », «Ғылым саласындағы 

жетістіктер», «Сала тілінің өзіндік ерекшеліктері», «20-21 ғасырлардағы сала 

терминдердің дамуы мен қалыптасуы».  

4. «Химия-5В060600» мамандығы бойынша белгілі-бір химиялық 

тақырыпқа құрылымдық-мағыналық талдау жасау.  

5. Ғылыми салада дәйексөз келтіру. Дәйексөздерді рәсімдеу ережелері. 

6. Ғылыми мәтіннің құрылымдық ерекшелігі. Тақырыптың мәнін ашуға 

арналған жоспар.  Мәтіннің қысқаша мәнін ашуға арналған жоспар. Конспект 

жасау. Дәрісті конспектілеу – шығармашылық үдеріс. 
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7. «Химия-5В060600» мамандығы бойынша химиялық мәтінге 

түйіндеме жасау. 

8. «Химия-5В060600» мамандығы бойынша химиялық тақырыпқа 

реферат жасау: рефератты презентациялау, таңдалған тақырыпты 

рефераттау-сипаттау.  

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ  

 

Негізгі: 

1. Иманқұлова С.М. Кәсіби бағдарлы қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы: 

Қазақ  университеті,  2014.  –  218  б. 

2. Жұмағұлова А.Ж. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы: Қазақ  

университеті,  2011.  – 227  б. 

3. Ақбұзауова Б. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы, Қазақ  

университеті,  2011.  – 177  б. 

4. Тұрсынова Г.Т. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы, 2011 

5. Ақжанова А.К., Утегенова К.Б. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. Астана, 

2010. –128 б 

6. Мұхамадиева Н.Қ. Кәсіби қазақ тілі. І оқу кітабы, ІІ оқу кітабы. –

Алматы, 2013., 

7.  Бірімжанов Б.А. Жалпы химия: Оқулық. Алматы: ЖШС РПБК 

"Дәуір", 2011, 752 б. 

8.  Суербаев  Х.А., Қоқанбаев Ә.Қ., Абызбекова Г.М. Органикалық 

химия бойынша ақпараттардың маңызды дереккөздері. Органикалық 

қосылыстардың номенклатурасының негіздері: Оқу құрал - Алматы: Қазақ 

университеті, 2004-93 бет. 

 

Қосымша: 

1. Тоқсанбай С.Р., Тоқсанбай Г.С., Тоқсанбаев А.С. Іскер адамдарға 

арналған орысша-қазақша тілашар. – Алматы, 2007. – 160 б.  

2. Белғара Б., Жүнісбеков Б., Жүсіпова Г., Салықбаева А. Кәсіпкерлік, 

іскерлік қарым-қатынас салалары қызметкерлеріне арн. тілашар. – Астана, 2010. 

– 266 б. 

3. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – 

Алматы, 2014. Т: 1-30. 

 

Интернет - ресурстар: 

terminkom.kz. 

tilalemi.kz.   

emle.kz.  

atau.kz  

www.sozdik.kz 

www. soylem.kz 

til.gov.kz  anatili.kz  alchimik.ru  www.chem.msu.su/rus/school 

http://www.sozdik.kz/
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KBShT 3202 – КӘСІБИ БАҒЫТТАЛҒАН ШЕТЕЛ ТІЛІ 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторлар: 
Мулдагалиева А.А. – филология ғылымының кандидаты, әл-Фараби 

ат. Қазақ ұлттық университетінің доценті 

Ирмухаметова Г.С. – химия  ғылымының кандидаты, әл-Фараби ат. 

Қазақ ұлттық университетінің аға оқытушысы 

 

Пікір жазғандар: 

Елигбаева Г.Ж. – х.ғ.д., профессор, Қ.И. Сәтпаев атындағы Қазақ 

ұлттық техниқалық университетінің мұнай және газ өндеу  химиялық 

технология кафедрасының меңгерушісі 

Баймуратова И.А. – филология ғылымының кандидаты әл-Фараби ат. 

Қазақ ұлттық университетінің доценті 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Қазақстан Республикасының оқу жүйесінде орын алып жатқан 

реформалардың түпкілікті мақсаты заман талабына сай келетін, өз 

қызметінде үлкен жетістіктерге қол жеткізе алатын  білікті маман даярлау.    

Үштілділікке негізделген Қазақстан Республикасының тіл саясаты 

ағылшын тілін халықаралық қатынас тілі ретінде, мемлекеттік тіл ретінде 

қазақ тілін және ұлтаралық қатынас тілі ретінде орыс тілін меңгеруді 

қолдайды.  Халықарылық интеграцияның ауқымы кеңеюі барысында, жаңа 

информациялық технологиялардың қарқынды дамуы, ғаламның көп тілді 

және көп мәдениетті кеңістікке айналу кезеңінде, ағылшын тілі халықаралық 

қатынастарды нығайту және білім жүйесін интернационализациялау үдерісін 

күшейтетін құралға айналып отыр. 

Қазіргі таңда  жоғары білім беру жүйесіне қойылатын талап:  топта 

жұмыс істей алатын, ынтымақтастыққа қабілетті, түрлі мәдениет өкілдерімен 

диалог жүргізуге дайын, өз ой-пікірін жеткізе білетін және креативті 

ойлайтын маман дайындау. 

Осындай әлеуметтік жағдайда шет тілі біліктілігі әрбір тұлғаның көп 

мәдениетті және көп тілді ортаға беімделуге қабілетін арттыратын, 

интеллектуалдық және планетарлық ой- өрісін дамытатуға үлес қосатын, 

тәрбиелік қасиетін қүшейтетін факторға айналып отырғаны белгілі. 

«Мамандыққа бағытталған шет тілі» пәні жоғарғы дәрежелі білім беру 

кеңістігінде мобильді және өз елінің, сонымен қатар халықаралық нарықта 

қызмет істей алатын мамандарды даярлау бағдарламасының бірден бір 

компоненті болып табылады. Қазіргі кезеңде ағылшын тілін терең меңгерген 

мамандарға деген сұраныс артып отыр. Осыған байланысты «Мамандыққа 

бағытталған шет тілі» пәні бакалавр даярлау бағдарламаларына кіретін  
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курстар арасында орны ерекше. 

Мамандыққа бағытталған шетел тілін оқыту құзіреттілік принциптеріне 

негізделеді, яғни білім алу үдерісінде студенттердің бойында күнделікті 

тұрмысқа қажетті дағдыларды қалыптастыру көзделеді. Нәтижесінде 

студенттер жалпы мәдениетаралық және танымдық, кәсіби – 

коммуникативтік және лингвистикалық құзіреттеріне ие болады.    

Ұсынып отырылған бағдарлама аталған құзіреттіліктерді іске асыру 

мақсатына бағытталған және төмендегідей принциптерге негізделеді:  

- сөйлеу дағдыларын меңгеру барысында кәсіби - коммуникативтік 

құзіреттілікті қалыптастыру; 

- оқыту материалдарының мазмұнын және құрамын  іріктегенде 

пәнаралық байланысты ескеру; 

- түп нұсқадан алынған оқу материалдарын қолдану; 

- шетел тілін оқыту мен оқу үдерісін жеке тұлғаға лайықтау; 

- студенттердің өз жауапкершілігі мен дербестігіне сүйену; 

- оқу үдерісінде рефлексия мен өзін –өзі бағалауды қалыптасытыру  

тәсілдерін пайдалану; 

- оқу барысында электрондық технологияларды қолдану; 

- интерактивтік тәсілдерді кеңінен қолдану. 

«Мамандыққа бағытталған шет тілі» пәнінің ерекшелігі  шетел тілін 

оқыту барысында шетел тілі мен мамандыққа қатысты пәнаралық 

байланыстарды күшейту арқылы болашақ мамандардың  кәсіби тілдік 

біліктілігін  жетілдіруге аса  көңіл бөлетіні. 

 

Ұсынылып отырылған бағдарлама 5В060600 – «Химия» мамандығы 

бойынша білім алып жатқан студенттерге арналады. Бағдарламаның мақсаты 

студенттердің кәсіптік коммуникативтік құзыреттерін қалыптастыру.  

 Түп нұсқадағы мамандыққа байланысты мәтінді түсіну және оқу;  

 Түп нұсқадағы ауызша монологтық және диалогтық сипаттағы 

мәтіндерді, дәрістерді, сұхбат, әңгімелерді, пікірталасты түсіну;  

 Түп нұсқадағы мамандыққа байланысты жазбаша және ауызша  

ғылыми мәтіндерге  шетел тілінде аннотация жазу;  

  Шетел тілінде мамандыққа байланысты тақырыптардағы 

хабарламалар мен баяндаммалар презинттациялар жазу  және ауызша түрде 

жеткізу;  

 Мамандыққа байланысты ақпараттық сипаттағы мәтіндерді 

(хабарлама, баяндама, шолу) жаза білу;   

 Іскерлік хат –хабар алмасу және жаза білу; 

  Мамандыққа байланысты мәтіндерді шетел тілінен ана тіліне, ана 

тілінен шетел тіліне жазбаша түрде аудара білу;  

 Мамандыққа байланысты мәтіндерді шетел тілінен ана тіліне, ана 

тілінен шетел тіліне  ауызша түрде аудара білу.  
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Курсты аяқтағанда студентердің меңгеретін тілдік біліктіліктері 

мен дағдылары: 

- өз мамандығына бойынша білімін  жеткізе алатындай қарым қатынас 

жасауға жеткілікті лексикалық сөздік қоры мен кәсіби терминдерді 

пайдалану;  

- өз мамандығына байланысты ауызша және жазбаша мәтіндерде жиі 

кездесетін грамматикалық құбылыстарды жетік меңгеру;  

- халықаралық карым –қатынас жасау негізіндегі іскерлік хат –хабар 

алмаса білу;  

- мамандыққа қатысты ортада  қарым қатынас  жасау мақсатында  

сойлеу мәдениеттінің  ережелерін сақтай білу; 

- мамандыққа байланысты лексикалық сөздік қоры мен кәсіби 

терминдерді күнделікті қарым – қатынаста пайдалану;  

- таңдаған мамандық саласындағы тұп нұсқалық әдебиетті оқу және 

еркін  ана тіліне аудару, алынған ақпаратты кейіннен талдау, баға беру және 

түсіндіре білу;  

- мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес таңдаған мамандық саласындағы 

ақпаратты(реферат, аннотация, түйіндеме) шетел тілінде ережелерге сай 

рәсімдеп жазбаша түрде беру; 

- мамандыққа байланысты мәтіндерді жазбаша аудара білу; 

- кәсіптік және ғылым саласында орын алатын дөңгелек стөлдерде, 

пікір-таласта өз көз қарасын, ой-пікірін шетел тілінде жеткізе білу; 

- мамандыққа қатысты тақырыптағы дәрістерді түсіну;  

- өз мамандығына қатысты ғылыми талқылауды, пікір алмасуды, 

баяндама, дөңгелек стөлдерде монолог және диалог түрінде шетел тілінде 

жүргізе білу; өз ойын дайындықсыз әңгімелеу және жеткізе білу; 

- мамандыққа байланысты мазмұнында презентация, мақала, ғылыми 

баяндама, тезис, реферат, түйіндеме жаза білу; 

- шетел тіліндегі лексикалық сөздіктермен жұмыс жасай білу; 

- өз бетінше түпнұсқадағы мамандыққа байланысты мазмұндағы 

әдебиеттерді оқып, түсініп және аударып олардан алынған керекті 

мәліметтерді қолдана білу. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№  

1 Химияға кіріспе.  

Ұғымтүзу тәсілдері. 

2 Жай заттар.  

Indefinite,  Perfect, Continuous топтарының кезеңдері (Present/Past Perfect   

Continuous; Future Perfect ). 

3 Сутек.  

Жай сөйлемнің құрылымы. 

4 Оттегі.  
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Бағыныңқы құрмалас сөйлемнің құрылымы.  

5 Оксидтер.  

Тура және жанама сөз. 

6 Химиялық реакцияның теңдеулері. 

Ырықсыз етіс  

7 Ерітінділер.  

Қиысу уақыты. 

8 Аналитикалық химияға кіріспе. 

9 Органикалық химияға кіріспе. 

10 Химия ғылымының өзекті мәселелері. 

 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

"Мамандыққа бағытталған шетел тілі" пәнінің басты мақсаты 

5В060600 – «Химия» мамандығы саласында оқитын студенттердің кәсіби 

коммуникативтік құзыреттілігін – өз мамандық саласында, күнделікті ауыз 

екі сөйлесуде, тұрмыста шетел тілін белсене қолдана білу дағдыларын 

үйрету. 

Оқыту мақсаты:  

- Студенттерге  шетел тілі ақпарат алу көзі, қарым- қатынас жасау 

құралы екені түралы түсінік қалыптастыру және шетел тілінде ой- пікірін 

жеткізен білу, өзгені түсіну мақсатында пайдалана білу; 

-  Студенттерді өз мамандығы саласында, сонымен қатар , әлеуметтік, 

тұрмыстық салада ауызша, жазбаша түрде қарым- қатынас жасауға 

дайындық; 

- Студенттерді шетел тілін  мамандық саласында білімін жетілдіру, 

тереңдету, кеңейту, өз бетінше кәсіби біліктілігін арттыру құралы ретінде 

пайдалана білуге баулу; 

- Студенттерге тілдік, танымдық, мәдениетаралық және прагматикалық 

құзырет көзі ретінде шетел тілінің мүмкіндігін көрсету. 

Білім беру технологиялары 

"Мамандыққа бағытталған шетел тілі" пәнін оқыту үдерісі барысында 

әртүрлі заманауи білім беру технологияларын қолдану арқылы  

студенттердің кәсіби-коммуникативтік құзреттерін қалыптастыру көзделеді. 

Оқыту бағдарламасы ауыз екі сөйлеу дағдыларын дамытуға, интергративтік 

оқу түрлерін ( іздестірілетін, қаралатын, зерттелетін), тыңдау және жазбаша 

сөйлеу дағдыларын(аннотациялау, түйіндемелеу), жазбаша және ауызша 

аудару дағдыларын дамытуға аса көңіл бөледі. 

Мамандыққа бағытталған шетел тілін оқыту барысында мамандыққа 

байланысты құзіреттерді дамытуға ықпал ететін белсенді оқыту әдістері 

кеңінен пайдаланылады, олар – жоба жұмысы, дөңгелек үстел, интегративтік 

тапсырмалар, (кеңес, халықаралық кеңестер, келіссөздер) және интерактивтік 

тәсілдер (пікірталас, дебат, миға шабуыл, конференция, презентация, 
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баяндама, көпшілік алдында сөйлеу). 

Негізгі қолданылатын оқу материалдары болашақ мамандардың жан 

-жақты кәсіби құзіреттерін дамытуға бағытталған әр түрлі деңгейдегі 

мамандыққа қатысты түпнұсқадағы мәтіндер, әдебиеттер және 

мультимедиалық материалдардан тұрады. 

Оқыту формасы 

Төмендегідей оқыту формасы қарсатырылады: 

- Студенттерге оқытушының басшылығымен аудиториялық топтық 

сабақ жүргізу; 

- Студенттің аудиториялық топтың сабақ кезінде тексерілетін 

оқытушының тапсырмасын міндетті түрде өз бетінше орындайтын жұмысы 

(СӨЖ); 

- Кеңес беру кезінде тексерілетін оқытушының тапсырмасын міндетті 

түрде өз бетінше орындайтын жұмысы (СӨОЖ);  

- Студенттің ынтасына сәйкес, оның қалауы бойынша оқытушының 

басшылығымен аудиториядан тыс, әртүрлі формада (үйірме, көркем-өнер, 

жарыс т.б) өткізілетін студенттердің жеке, өз бетінше орындайтын жұмысы. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІГІ 

 

Мамандыққа байланысты материалдың мазмұны  

Химияға кіріспе. Ұғымтүзу тәсілдері. 
Химияға кіріспе. Негізгі түсініктер мен ұғымдар. Химияның негізгі 

теориялық мәселелері. Химияның негізгі бөлімдері.   

 

Жай заттар. Indefinite,  Perfect, Continuous топтарының кезеңдері 

(Present/Past Perfect   Continuous; Future Perfect ). 

Жай заттар. Заттардың саны. Газдың молярлы көлемі. Газдың 

салыстырмалы тығыздығы. Заттың саны, моль, молярлы масса, молярлы 

көлем, Авогадро тұрақтысы, атом, молекула. 

 

Сутек. Жай сөйлемнің құрылымы. 

Сутек, алу тәсілдері, физикалық және химиялық қасиеттері, қолдану. 

Сутекті технология. Судың физикалық және химиялық қасиеттері. Судың 

табиғаттағы  айналымы. Сутек пероксиді, алу жолдары, физикалық және 

химиялық қасиеттері, қолдану.  

 

Оттек. Бағыныңқы құрмалас сөйлемнің құрылымы. 

Оттек, алынуы, физикалық және химиялық қасиеттері, қолдану. Озон, 

физикалық және химиялық қасиеттері, алыну және қолдану.  

 

Оксидтер. Тура және жанама сөз. 

Оксидтер, алу тәсілдері, физикалық және химиялық қасиеттері, 

қолдану. 
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Химиялық реакцияның теңдеулері. Ырықсыз етіс. 

Химиялық реакция теңдеуі. Химиялық реакцияның негізгі түрлері. 

Химиялық реакцияның қарапайым теңдеулерін құру. Қосылу, алмасу, 

ыдырау, орынбасу реакциялары, бастапқы заттар, реакция өнімі, 

коэффициент, индекс.  

 

Ерітінділер. Қиысу уақыты. 

Ерітінділер. Ерігіштік.  Ерітінді құрамын көрсетудің әртүрлі әдістері. 

Ерітіндімен әртүрлі әсерлері (сұйылту, булау,араластыру, концентрлеу). 

Кристаллогидраттар. Ерітінділер, еріткіш, еритін зат, ерітіндінің массалық 

үлесі, мольдік үлес, молярлылық, қалыптылық, кристаллогидраттар. 

 

Аналитикалық химияға кіріспе. 

Массалар әрекеттесу заңы. Эквиваленттілік жайлы түсінік. Буферлі 

ерітінділер. Тұздар гидролизі. Сапалық  анализ. Сандық  анализ. Талдаудың  

физико-химиялық әдістері. Колориметрия. Хроматография. 

Ионоалмастырғыш хроматография және оның түрлері. Потенциометрия.). 

 

Органикалық  химияға кіріспе. 
Органикалық қосылыстардың жалпы қасиеттері. Алкан, алкен, 

алкиннің гомологтық қатарлары. Көмірсутектер. Көмірсутектердің көп 

функиялы туындылары (альдегидтер және кетондар, аминдер). Аралас 

функциялы қосылыстар (аминқышқылдар, көмірсулар). 

 

Химия ғылымының өзекті мәселелері. 
Пайдалы қазбалар мен қайта қалпына келетін көмірсутекті шикізаттың 

химиясы. Материалдарды алу және қолдану: наноматериалдар, композиттер, 

полимерлер, дисперсті. Полимерлі материалдар технологиясы мен 

химиясындағы экологиялық мәселелер.  

 

Семинарлық сабақ 

 

Семинарлық сабақтарды шетел тілі оқытушылары жүргізеді.Бұл 

семинар сабақтарына шетел тілінде дәріс оқитын  мамандық профильдегі 

кафедра оқытушылары тартылады. Мамандық профильдегі оқытушылар 

шетел тілінде презентация немесе интерактивтік формада болашақ 

мамандықтың базалық түсініктері, негізгі принциптері және бағыттары 

туралы семинар-сабақ өткізеді. Практикалық сабақтарда шетел тілі 

оқытушылары кәсіби білім мазмұнындағы материалдарымен  сапалы меңгеру 

мақсатында жұмыс жүргізеді. 

Шетел тілі оқытушыларының міндеті студенттердің таңдалған 

мамандық құзіреттілігін дамыту және қалыптастыру. 

Оқыту үдерісі практикалық нәтижеге жетуге бағдарланған 

коммуникативтік тәсілді пайдалануға негізделеді, яғни: терминологиялық 
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лексиканы меңгеру, мамандыққа қатысты мәтіндерді оқу және аудару, 

кәсіби-маңызды ақпаратты алу, нақты кәсіби салаларында және 

жағдайларында қарым-қатынас жасау, мақалалар, хабарлар және 

баяндамалар жазу, әдебиеттерді аннотациялау. 

 

Семинар сабақтардың тақырыптарының тізімі 

1. Кіріспе. Ғылымдағы шет тілінің ролі. Ғылым, оның түрлері және 

бөлімдері.  

2. Гипотезалар, теориялар және химиядағы заңдылықтар. Латындық 

және грек тілдерінің алыс-берісі. Химиядағы фундаменталды концепциялар. 

3. Лаборатория және лабораториялық қондырғылар. 

4. Периодтық жүйе. Химиялық элементтер. Әйгілі химиктердің тарихы.  

5. Материя және оның түрлері. Ағылшын тілі шақтарын қайталау.  

6. Бейорганикалық химия. Реакция түрлері және номенклатура. 

Формуланы және теңдеулерді дұрыс оқу. 

7. Органикалық химия. Көміртек туралы дерек. Номенклатура. 

8. Қоршаған орта химиясы. Жасыл химия және оның қағидалары. Қауіп 

белгілері. 

9. Аналитикалық химия. Анализ және математикалық операциялар. 

Артиклдер. 

10. Полимерлер химиясы. Негізгі түсініктер және анықтамалар. 

11. Күнделікті химия. Аудармалар, баяндамалар мен презентациялар. 

Іскер қатынасхаттар негізі. 

12. Нанотехнология және оның қоғамдағы ролі. 

 

Студенттердің өз бетінше жұмысы 

 

Студенттердің өз бетінше жұмысы (СӨЖ) дидактикалық үгіттік 

міндеттерді өз бетінше орындауы бағытталған, танымдық әрекеттерге 

қызығушылығын қалыптастыратын және өзі үйренетіншетел тілі саласында 

білім деңгейін тереңдететін студенттің оқу жұмысының ерекше бір түрі.  

Студенттерлің өз бетінше жұмысы оның шығармашылық белсенділігін 

арттыратын, оқу материалын меңгеруге, зерттеу тұрғысында қарауды 

қамтамасыз ететін практикалық мақсаттарды жүзеге асырумен байланысты.  

Студенттердің өз бетінше жұмыс оқу материалын кітапхана, 

компьтерлік класс, бұқаралық ақпарат жинағы арқылы өз бетінше меңгеруді 

көздейді. Оқытушының басшылығымен атқарылатын студенттердің өз 

бетінше жұмысы (СӨОЖ)  аудиториялық сабақ түрінде жүргізіледі. СӨОЖ 

жұмісы екі түрлі қызмет атқарады: кеңес беру және бақылау. 

кеңес беру функциясы: 

- Студенттің өз бетінше жұмысына көмектесу; 

- Оқу материалын меңгеруге қажетті жұмыс тәсілін таңдауға көмек 

беру; 

- Оқу материалын терең меңгеруге көмектесу. 
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Студенттердің өз бетінше жұмысын бақылау функциясы ағымдық, 

аралық және қортынды бақылау және студенттердің ынталандыру үшін білім 

бағалауға қойылатын бағалары есепке алынады.  

Осы бағдарламада төмендегідей СӨЖ тапсырмалар 

қарастырылған: 

1. мамандығы бойынша 30 бетті монографияларды, ғылыми 

мақалаларды ана  тілге аудару және оқу.  

2. Арнайы терминологиялық сөздік құру.  

3. Оқылған әдебиеттері негізінде реферат  дайындау.  

4. Ғаламтор материалдарын өңдеу. 

5. Жобалық жұмысты презентациялау.  

6. Мамандық байланысты мақаланы аннотациялау.  
 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 
1. Иванова Н.К. – Английский язык для химиков (фонетика), Иваново, 

"ИГХТУ", 2007, 100 с. (адрес в Интернете: 

http://main.isuct.ru/files/dept/ino/fonetika.pdf) 

2. Кутепова М.М. – The world of chemistry / Английский язык для 

химиков: Учебник: Изд. 4-е. М.: КД Университет, 2006, 256 с. 

3. Серебренникова Э.И., Круглякова И.Е. – Английский язык для 

химиков: Учебник: Изд. 3-е. М.: Альянс, 2009, 400 с.  

4. Тимофеева Т.В., Поталуй Л.В. – Technical Correspondence: Учебное 

пособие по английскому языку, Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005, 27 с. (адрес в 

Интернете: http://window.edu.ru/window_catalog/files/r40141/may05070.pdf) 

5. K. Harding. English for Specific Purposes. Oxford University Press, 2009. 

 

Қосымша: 
1. Robert Schoenfeld – The Chemist's English, 3rd rev. ed. with "Say It in 

English, Please!", Wiley-VCH, 1989, 194 pp. (выдержки из его книги с 

комментариями специалиста-химика : 

http://theochem.weizmann.ac.il/~comartin/schoenfeld.html) 

2. Степанова Т.А., Ступина И.Ю. – Английский язык для химических 

специальностей: Практический курс (English for Chemists: A Practical Course): 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений: Изд. 2-е, 

стереотип. Академия Филологический факультет СПбГУ, 2006, 288 с. 

3. Особенности написания научных статей на английском языке не 

англоговорящими авторами (http://iteslj.org/Techniques/Knoy-

ChineseWriters.html). 

4. Особенности деловой переписки на техническом английском языке 

(http://iteslj.org/Articles/Knoy-TechnicalLetters.html). 

5. Общая информация для студентов-химиков, изучающих английский 

язык: http://esp-chemistry.blogspot.com/. 

http://main.isuct.ru/files/dept/ino/fonetika.pdf
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r40141/may05070.pdf
http://theochem.weizmann.ac.il/~comartin/schoenfeld.html
http://iteslj.org/Techniques/Knoy-ChineseWriters.html
http://iteslj.org/Techniques/Knoy-ChineseWriters.html
http://iteslj.org/Articles/Knoy-TechnicalLetters.html
http://esp-chemistry.blogspot.com/
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Маt 1203 – МАТЕМАТИКА 

 

Көлемі 4 кредит 

 

Автор: 

Оразбекова Л.Н. – педагогика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің Іргелі математика кафедрасының 

доценті 

 

Пікір жазғандар: 

Кангужин Б.Е. – физика-математика ғылымдарының докторы, әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры 

Мухамбетжанов С.Т. – физика-математика ғылымдарының докторы, 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Математика» курсы жоғары оқу орны студенттеріне оқытылатын 

міндетті пән және оқу бағдарламасына жалпыкәсіптік пән ретінде енгізілген.  

«Математика» пәні бойынша бакалаврдың түйінді құзыретіне 

қойылатын талаптар 

Бакалаврдың:  

- жаратылыстану ғылымдарындағы математиканың іргелі ұғымдары 

жөнінде; 

- математиканың қазіргі заманғы  әдістерінің даму тенденциялары мен 

болашығы зор бағыттары туралы   

түсінігі болуы тиіс. 

- Алгебраның, геометрияның математикалық талдаудың, 

ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистиканың негізгі 

ұғымдарын; 

- математикалық есептерді зерттеу әдістері мен шешу жолдарын; 

- математикалық білімдерінің қайда және қалай қолданатынын   

білуі тиіс. 
- Типтік есептерді шығара алу;   

- есептік қойылуын айқындау және қойылған есепті шығару тәсілін 

таңдау;  

- алынған нәтижені түсіндіру, осының негізінде ұсыныс жасау  

білігі болуы тиіс. 
- Химиялық мәселелерді өзіндік математикалық талдау; 

- математиканың іргеліі ұғымдары негізінде жаңа білімді меңгеру; 

- өз жұмысын жандандырудың ғылыми жолдарын дамытуға 

бейімдік дағдысы болуы тиіс. 

- математикалық әдістерді кәсіби қызмет мәселесінде қолдануда  
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құзіретті болуы тиіс. 

Пререквизиттер: мектеп көлеміндегі математика мазмұны, физика, 

информатика негіздері.  

Постреквизиттер: «Статистика», «Информатика», «Физика» және т.б.

  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып атаулары 

 Кіріспе 

1 Сызықты алгебра және аналитикалық геометрия элементері 

 Матрицалар 

 Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесі 

 Rn-дегі векторлар 

 Аналитикалық геометрия 

2 Математикалық анализге кіріспе 

 Шектер теориясы. Функцияның үздіксіздігі. 

 Дифференциалдық есептеу негіздері. 

 Функцияны зерттеу.  

3 Интегралдық есептеулер негізі 

 Анықталмаған интеграл.  

 Анықталған интеграл.  

 Анықталған интегралдың химиялық және физикалық қолданулары.  

4 Көп айнымалылы функциялар  

5 Дифференциалдық теңдеулер 

 Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер.  

 Екінші ретті дифференциалдық теңдеулер.  

6 Қатарлар теориясы 

 Сан қатары  

 Функциялық қатар туралы түсінік.  

7 Ықтималдықтар теориясы элементтері 

 Кездейсоқ оқиғалар.  

  Кездейсоқ шамалар.  

 Дискреттік кездейсоқ шамалардың үлестірім заңдары.  

 Кездейсоқ шамалар жүйесі 

8 Математикалық статистика* 

 Варияциялық қатарлар 

 Үлестірім параметрлерінің статистикалық бағалары 

 Статистикакалық гипотезаны тексеру 

 Дисперсиялық талдау 
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ПӘН МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Химия мен химиялық техниканың әртүрлі есептері жоғары математика 

әдістері арқылы шешіледі. Математика химиялық практикада кеңінен 

қолданылады. Дененің қасиеттері мен оның әртүрлі жағдайлардағы үздіксіз 

өзгеруін математикалық анализдің көмегімен қарастыруға болады. 

Физикалық химияның, химиялық термодинамика мен кинетиканың, 

химиялық аппаратураларда есептеу теориясының дамуында математиканың 

ролі орасан зор. 

«Математика» пәнінің мақсаты химиялық, физика-химиялық есептерді 

модельдеуге, талдауға, шешуге мүмкіндік беретін математиканың теориялық 

білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру; студенттерге 

математика мен оның қолданбалы бөлімдерін өз бетімен оқып талдау 

біліктерін қалыптастыру; логикалық және алгортимдік ойдау қабілеттерін 

дамыту; жалпы математикалық мәдениет деңгейін  көтеру; зерттелініп 

жатқан мәселені математикалық тілге көшіре білу білігі мен осы мәселенің 

математикалық зерттеу дағдысын қалыптастыру. Бағдарлама математиканың 

химиктерге қажет мазмұнын толық қамтыған. 

Пәнді оқытудағы негізгі міндет студенттердің жоспарланған 

теориялық материалды өзінің болашақ ғылыми-зерттеу жұмыстарында 

қолдана алатындай деңгейде меңгеру. Студенттердің жеке және коллективтік 

танымдық іс-әрекеттері кезінде теориялық білімдер мен практикалық 

біліктерді меңгеруге бағытталған мақсатқа жету үшін мынадай әдістемелік 

материалдар қолданылады: дәрістер топтамасы, студенттердің білімдерін 

тексеретін бақылау жұмыстары, студенттердің жеке өзіндік тапсырмалары, 

компьютерлік бағдарламалар және басқа да әдістемелік құралдар. Теориялық 

білімдерін бекіту үшін студенттер міндетті түрде жеке өзіндік жұмыс 

орындап, тапсырады.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Сызықты алгебра және аналитикалық геометрия элементтері  

Матрицалар. Матрицалардың түрлері. Матрицаға қолданатын 

сызықты операциялар. Квадрат матрицалардың анықтауыштары. 

Анықтауыштардың қасиеттері. Лаплас теоремасы. Кері матрица. Кері 

матрицаның болуының қажетті және жеткілікті шарттары. Матрицаның 

рангісі. Матрицалардщағы элементар түрлендіру. Матрицаны экономикадағы 

интерпретациясы. 

Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесі. Теңдеулер жүйесінің 

үйлесімдігі. Кронеккер-Капелли теоремасы. n белгісізден n теңдеуден 

құралған теңдеулер жүйесі. Крамер ережесі. Кері матрица әдісі.  n белгісізден 

m теңдеуден құралған теңдеулер жүйесі. Гаусс әдісі. Біртекті теңдеулер 

жүйесі. Rn-дегі векторлар. n-өлшемді вектор. Векторлардың скаляр, 
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векторлық және аралас көбейтінділері. Сызықты тәуелді және тәуелсіз 

векторлар жүйелері. Векторлар жүйесінің базисі, рангісі. Векторларды базис 

бойынша жіктеу. Векторларды экономикалық есептерінде қолдану. Сызықты 

операторлар. Сызықты оператордың меншікті мәні және меншікті векторы. 

Аналитикалық геометрия.  Аналитикалық геометрияның қарапайым 

есептері. Параметірлік және полярлық координаталар. Координаталарды 

түрлендіру. Жазықтықтағы түзу теңдеулері. Екі түзудің арасындағы бұрыш. 

Екі түзудің өзара параллель және перпендикуляр болу шарттары. Нүктеден 

түзуге дейінгі қашықтық. Екінші ретті қисықтар: эллипс, гипербола, парабола 

(канондық теңдеулері). 

 

Математикалық анализге кіріспе 

Шектер теориясы. Функцияның үздіксіздігі. Функция ұғымы. 

Функциялардың классификациясы. Функция шегі. Шексіз аз шамалар және 

олар туралы теоремалар. Шексіз үлкен шамалар және олардың шексіз аз 

шамалармен байланыстылығы. Функция шектері туралы негізгі теоремалар. 

Тамаша екі шек. Анықталмағандықтарды ашу. 

Функцияның нүктедегі үздіксіздігі туралы анықтамалырдың түрлері. 

Функцияның үзіліс нүктелері. Функцияның кесіндідегі үзіліссіздігі және 

олардың қасиеттері. 

Дифференциалдық есептеу негіздері. Туынды ұғымы. Функция 

туындысына келтірілетін есептер. Туындының механикалық және 

геометриялық мағнасы. Туынды туралы негізгі теоремалар.  Негізгі 

элементар функциялардың туындылары. Жоғарғы ретті туындылар. Функция 

дифференциалы және оның геометриялық мағнасы. Дифференциалды жуық 

есептеулерде қолдану. Диференциалданатын функциялар туралы негізгі 

теоремалар: Ферма, Ролль, Лагранж, Коши. Лопиталь ережесі. Тейлор және 

Маклорен формулалары. Функциаларды Тейлор және Маклорен 

формулалары бойынша жіктеу. Формулаларды жуық есептеулерге қолдану. 

Функцияны зерттеу. Функцияның өсу және кемуінің қажетті және 

жеткілікті белгілері. Функцияның экстремумдары. Функция экстремумының 

қажетті және жеткілікті шарттары. Функция графигінің дөңестігі және 

ойпаттығы. Иілу нүктесі. Асимптоталар. Функцияны зерттеп, графигін 

салудың жалпы тәртібі. Функция экстремумына келтірілетін есептер. 

 

Интегралдық есептеулер негізі 

Анықталмаған интеграл. Анықталмаған интегралдың анықтамасы 

және оның қасиеттері. Анықталмаған интегралдар кестесі. Интегралдаудың 

негізгі әдістері. Айнымалыларды ауыстыру әдісі. Бөлшектеп интегралдау. 

Квадраттық үшмүшеліктерді қамтитын функцияларды интегралдау. 

Рационал функцияларды интегралдау. Иррационал және тригонометриялық 

функцияларды интегралдау. 

Анықталған интеграл. Анықталған интегралдың интегралдық 

қосынды шегі ретінде түсіндірілуі және оның қасиеттері. Ньютон- Лейбниц 
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формуласы. Анықталған интегралды есептеудің негізгі әдістері. 

Интегралдаудың жуық әдістері: тікбұрыштар, трапеция, парабола әдістері. 

Меншіксіз интегралдар. 

Анықталған интегралдың химиялық және физикалық қолданулары. 

Жазық фигуралардың ауданын есептеу. Дененің көлемін табу. Доға 

ұзындығын есептеу. Айналу денелерінің көлемін есептеу. Радиоактивті 

элементтердің ыдырауы.  Тұздардың еруі жөніндегі есеп. 

 

Көп айнымалылы функциялар Деңгей сызықтары. Дербес 

туындылары. Толық дифференциал. Берілген бағыт бойынша туынды. 

Градиент. Көпайнымалылы функциялар экстремумы.  

 

Дифференциалдық теңдеулер 

Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер. Дифференциалдық 

теңдеулерге келтірілетін есептер. Негізгі анықтамалар. Бастапқы және шеттік 

шарттар. Радийдің ажырауы туралы есеп. Айнымалылары ажыратылатын 

бірінші ретті теңдеулер. Бірінші ретті біртекті дифференциалдық теңдеулер 

және оларға келтірілетін дифференциалдық теңдеулер. Бернулли теңдеуі. 

Толық дифференциалдық теңдеулер.  

Екінші ретті дифференциалдық теңдеулер. Коши теоремасы. 

Бірінші ретті теңдеулерге келтірілетін екінші ретті дифференциалдық 

теңдеулер. Жалпы қасиеттері мен шешімінің құрамы. Екінші ретті тұрақты 

коэффицентті сызықтық теңдеулер. Жалпы шешімі. 

 

Қатарлар теориясы 

Сан қатары. Сан қатары туралы түсінік. Қатардың жинақтылығы. 

Қатардың жинақтылығының қажетті белгісі. Қатарларды салыстыру белгісі. 

Коши, Даламбер белгілері. Коши интегралдық белгісі. Ауыспалы таңбалы 

қатарлар. Лейбниц белгісі. Абсолютті және шартты жинақтылық.  

Функциялық қатар туралы түсінік. Дәрежелік қатарлар және 

олардың қасиеттері. Абель теоремасы. Қатарларды жуықтап есептеулерде 

қолдану.  

 

Ықтималдықтар теориясы элементтері 

Кездейсоқ оқиғалар. Кездейсоқ оқиғалар түрлері. Ықтималдық. 

Шартты ықтималдықтар. Ықтималдықтарды қосу және көбейту теоремалары. 

Қайталанбалы тәуелсіз сынақтар. Бернулли формуласы.  

Кездейсоқ шамалар. Дискреттік және үзіліссіз кездейсоқ шамалар. 

Үлестірім функциясы және үлестірім тығыздығы. Олардың қасиеттері, 

графиктері. Кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары (математикалық 

күтім, дисперсия, моменттер, мода, медиана және квантиль). 

Дискреттік кездейсоқ шамалардың үлестірім заңдары. Биномдық, 

Пуассон, Үлестірім заңдарының сандық сипаттамалары. Үзіліссіз кездейсоқ 

шамалардың үлестірім заңдары. Бірқалыпты, көрсеткіштік және қалыпты 
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үлестірімдер. Үлестірім заңдарының интегралдық функциялары, сандық 

сипаттамалары. Кездейсоқ шамалардың берілген аралықтан мән қабылдау 

ықтималдығы. Үш сигма ережесі. 

Кездейсоқ шамалар жүйесі. Кездейсоқ шамалар функциялары. 

Ковариация және корреляция коэффициенті. 

 

Математикалық статистика* 

Варияциялық қатарлар. Гистограмма және Полигон. Вариациялық 

қатарлардаң сандық сипаттамалары: орташа мәні, дисперсиясы, модасы, 

медианасы, бастапқы және орталық моменттері, асимметриясы және эксцесі. 

Эмпирикалық үлестірім функциясы және оның графигі. 

Үлестірім параметрлерінің статистикалық бағалары. Ығыспаған, 

тиімді және орнықты бағалар. Нүктелік бағалар. Моменттер әдісі.  

Интервалдық бағалар әдістері туралы түсінік. Қалыпты үлестірімнің 

параметрлері үшін сенімділік интервалын табу. 

Статистикакалық гипотезаны тексеру. Негізгі ұғымдар. Тексерудің 

жалпы схемасы. Қалыпты бас жинақтың қос дисперсияларын салыстыру. 

Таңдамалық орташаны қалыпты жинақтың гипотетикалық бас орташасымен  

салыстыру. Пирсонның Хи  - квадрат келісімдік критерийі. 

Дисперсиялық талдау. Бір факторлық дисперсиялық талдау. Екі 

факторлы дисперсиялық талдау. Корреляциялық талдау. Негізгі ұғымдар. 

Регрессиялық талдау. Байланыс параметрлерінің маңыздылығын тексеру.  

* белгімен тұрған тарау қосымша кредит бөлінген кезде оқытылады. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

1 Анықтауыштар. Крамер ережесі.  

2 Жалпы сызықтық теңдеулер жүйесін шешу.  

3 Түзу теңдеулері. 

4 Векторларға жасалатын амалдар  

5 Функция шегі. Функция үзіліссіздігі 

6 Функция дифференциалы.  

7 Функция экстремумдарын табу. 

8 Анықталмаған интеграл. 

9 Анықталған интеграл. 

10 Көпайнымалылы функциялар. Дербес туындылары 

11 Екі айнымалылы функцияның экстреумдарын табу ережесі. 

12 дифференциалды теңдеулер. 

13 Қатарлар теориясы  

14 Ықтималдықтар теориясы элементтері 

15 Кездейсоқ шамалардың үлестірім заңдары 
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СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

1 Матрицаның химиялық мағынасы 

2 Сызықтық теңсіздіктер жүйесі және оның шешімін зерттеу 

3 Екінші ретті қисықтар  

 4 Векторларды химиялық есептерде қолдану  

5 Негізгі элементар функциялар (сызықты, дәрежелі, көрсеткішті, 

логарифмдік) 

6 Тейлор және Маклорен қатарлары 

7 Анықталған интеграл қолданысы  

8 Химиялық процестердегі дифференциалдық теңдеулер  

9 Ең кіші квадраттар әдісі 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН  ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

Негізгі: 

1. Қабдықайырұлы Қ. Жоғары математика: Оқулық. ЖШС РПБК 

«Дәуір» Өңделіп толықт., 4-бас. 2006ж. 33,0 б.т. 

2.  Махмеджанов Н.М. Жоғары математика есептер жинағы – 

Алматы: Дәуір, 2008. - 392 б. 

3. В.А. Ильин, Э.Г. Поздняк. Аналитическая геометрия. – Москва 

2007. 

4. Н.С. Пискунов. Дифференциальное и интегральное исчисление. 

Т. 1 и 2. – Москва 2005. 

5. В.С.Щипачев. Высшая математика. – Москва 2009. 

6. Оразбекова Л.Н. Экономикадағы математика-1. Оқу құралы. 

Алматы: Қазақ университеті, 2014 – 222б. 

7. Оразбекова Л.Н. Экономикадағы математика-2. Оқу құралы. 

Алматы: Қазақ университеті, 2015 – 224б. 

8. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории 

вероятностей и математической статистике. М.: “Высшая школа”, 2004-404с. 

 

Қосымша: 

1. Казешев А.К. Теория вероятностей и математическая статистика. 

Алматы: Принт, 2011. -267 с.  

2. В.В. Харасахал, С.Х. Джумагазиева. Аналитикалық геометрия. – 

Алматы 2003.  

3. Оразбекова Л.Н. Экономистерге арналған математика. Алматы, 

«Қазақ университеті». 2007. -270 бет.  

4. В.П.Кудрявцев, Б.П.Демидович. Краткий курс высшей 

математики. –   Москва 2009.  

5. Г.Н.Берман. Сборник задач по курсу математического анализа. – 

Москва 2007. 

6. Г.Е.Данко, А.Г.Попов, Т.Я.Кожевников. Высшая математика в 

уравнениях и задачах. ч. 1 и 2. – Москва 2007. 
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Fiz 1204 – ФИЗИКА 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар: 

Досаева Б.Т. – теориялық және ядролық физика кафедрасының аға 

оқытушысы 

Дюсебаева Қ.С. – теориялық және ядролық физика кафедрасының аға 

оқытушысы 

Нұрбақыт Г. – теориялық және ядролық физика кафедрасының 

оқытушысы 

 

Пікір жазғандар: 

Жауғашева С.А. – физика-математика ғылымдарының кандидаты, әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессор м.а. 

Ершина А.К. – физика-математика ғылымдарының докторы, Қазақ 

мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің профессоры 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Ұсынылып отырған типтік бағдарлама механика, молекулалық физика, 

электр және магнетизм, оптика, атомдық физика  мен ядролық физика 

бөлімдерінде қарастырылатын негізгі мәселелерді қамтиды. Физика  материяның 

қарапайым қозғалыстарын және осы қозғалыстарға сәйкес табиғаттың жалпы 

заңдарын зерттейтін ғылым. «Физика» курсында классикалық және осы заманғы 

физиканың сұрақтары бірін-бірі толықтыра, тығыз байланыста қарастырылады, 

әрбір физикалық моделдердің және теориялардың қолдану шектері анықталады.  

Пәннің алғы реквизиттер:  
Жалпы физика курсы пәнін сапалы игеру үшін студенттердің 

«Математика», «Информатика» тәрізді курстарынан университет 

бағдарламасының ауқымында жеткілікті білімдері болуы шарт. 

Пәннің соңғы реквизиттер:  
Пәнді сапалы игерудің нәтижесінде студенттер одан әрі «Физикалық 

химия» мен «Зерттеудің физикалық әдістері» тәрізді пәндерді меңгеруге 

мүмкіндік алады. 

Бакалаврдың құзыреттілігі (компетенция): 

«Физика» курсын оқыған студенттер: 

- қоршап тұрған дүниенің физикалық суреттемесін; 

- физикалық құбылыстардың жүру барысындағы негізгі  

заңдылықтарды; 

- түбегейлі принциптер мен заңдары, олардың математикалық 

өрнектерін; негізгі эксперименталдық әдістер мен өлшеулер нәтижелерін 

өңдеу жолдарын білулері тиіс. 

http://kazmkpu.kz/
http://kazmkpu.kz/
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Бакалавр: 

- физикалық негізгі аспаптарда жұмыс жасауы, физикалық 

тәжірибелерді қоюды және оны шешуді;  

- алынған нәтижелерге өңдеу, талдау және бағалау жасауы тиіс. 

Бакалавр: 

- физиканың негізгі заңдары мен жекелеген нақты есептердің дұрыс 

арақатынасын тауып, оларды физиканы және физикаға шектес ғылымның 

басқа салаларының есептеулерін шешуге пайдалануды; 

- классикалық және қазіргі заманғы физиканың негізгі заңдары мен 

әдістерін; 

- жұмыс істегендегі мәліметті және оқулық әдебиеттерді 

пайдалануды, басқа да ақпарат көздерін табуды және олармен жұмыс істей 

білуді; 

- физикалық есептерді шығару әдістерін; 

- тәжірибелік зерттеулерді жүргізу әдістерін меңгеруі тиіс. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптың атауы 

1 Механика. Механиканың физикалық негіздері. Кинематика.  

2 Динамика. 

3 Сақталу заңдары.  

4 Релятивистік механика элементтері. 

5 Гидродинамика элементтері. 

6 Тербелістер мен толқындар. 

7 Молекулалық физика және термодинамика. 

8 Статистикалық таралу. 

9 Тасымал құбылыстары.  

10 Нақты (реал) газдар. 

11 Электр және магнетизм.Электростатика.  

12 Тұрақты электр тогы. 

13 Магнит өрісі. 

14 Заттағы магнит өрісі. 

15 Электромагниттік индукция.  

16 Максвелл теңдеулері. 

17 Оптика. Сәулелік оптика негіздері.  

18 Толқындық оптика.  

19 Кванттық физика негіздері. Кванттық статистика негіздері.  

20 Заттың микрокүйлері. 

21 Атомдық физика негіздері. 

22 Шредингер теңдеулері.  
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23 Атомның квантталуы 

24 Ядролық физика негіздері. Атом ядросы.  

25 Элементар бөлшектер. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Физика пәні. Физикалық зерттеу әдістері: тәжірибе, гипотеза, 

эксперимент, теория. Техника мен технологияның дамуындағы физиканың ролі 

және физиканың дамуындағы техиканың әсері. Физика және басқа ғылымдар. 

Физика курсының жалпы құрылысы мен міндеттері.  

Пәннің мақсаты – студенттерге әлемнің заманауи физикалық көрінісін 

түсіндіру; физикалық аспаптар мен құрылғыларды пайдалана білуді үйрету. 

Студенттерді физиканың әртүрлі салаларындағы жетістіктерімен 

таныстырып, оны өз мамандығы бойынша ғылыми және педагогикалық 

қызметінде дұрыс пайдалануын көрсету.   

 

«Физика» курсын баяндау ғылыми түрде қатаң, дәл және анық болуы керек, 

зерттелетін құбылыстардың, түсініктердің және заңдардың физикалық мәнін 

түсіндіруге ерекше көңіл бөліну керек.  

Физика курсын оқыту барысында оқу сабақтарының барлық түрін (дәріс, 

практикалық және зертханалық сабақтарды) пайдалану керек. Бұл кезде 

классикалық физика мен қазіргі физика арасындағы өзара қатынас берілуі қажет. 

Айтылатын физикалық теориялармен немесе заңдардың қолданбалы шекарасы, 

берілетін материалдармен логикалық байланыста болуы керек.  

Пәнді оқытудың міндеттері 

- физиканың негізгі принциптері мен заңдылықтарын және оларды 

қолдану шектерін; 

- классикалық және қазіргі заманғы физиканың негізгі заңдары мен 

әдістерін білуге; 

- тәжірибелік зерттеулерді жүргізуге және өлшеу нәтижелерін 

өңдеп, өлшеу дәлдігін бағалауды үйренуге; 

- физика принциптері мен заңдарын өзінің мамандығының 

мәселелерін шешу үшін пайдалануды үйренуге тиісті. 

Осы пәннің зерттеу обьектісіне физикадағы барлық құбылыстар 

жатады. 

Бұл пәнді оқу әдістеріне тәжірибелік мәліметтерді өңдеу әдістері 

жатады. 

 

Пәннің басқа ғылымдар арасында алатын орны мен рөлі 

Бұл пәннің басқа ғылымдардағы рөлі өте жоғары.  Физика барлық 

ғылымның негізі. Әрқандай  ғылымды зерттеуде физикалық заңдылықтарды 

ескермеу мүмкін емес. Ұсынылып отырған типтік бағдарлама механика, 

молекулалық физика, электр және магнитизм, оптика, атомдық физика мен 
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атом ядросы физикасы бөлімдерінде қарастырылған негізгі мәселелерді 

қамтиды. Орта білім беретін мектептерде оқытылатын элементар физиканы 

жоғары деңгейде логикалық жалғасы болатын «физика» жаратылыстану 

мамандықтары бойынша маманданған студенттер міндетті түрде игеретін 

пән болып есептеледі.  Физиканың техниканың дамуына жасайтын ықпалы 

өте зор. Физика және басқа ғылымдар, физикалық моделдеу, химия, 

математика, биология, география сынды жаратылыстық ғылымдарда көптеп 

қолданылады. 

 

Пән ғылымының дамуына қысқаша тарихи шолу 

Физика материяның қарапайым қозғалыстарын және осы қозғалыстарға 

сәйкес табиғаттың жалпы заңдарын зерттейтін ғылым. Физиканың дамуының 

басты кезеңдері Демокрит, Аристотель, Архимед физиканың іргетасы болып 

саналатын классикалық механиканың негізін қалады.  

Физиканың дамуындағы бірінші кезең Г. Галилей  еңбектерінен 

басталады. Физика тарихындағы екінші кезеңде электромагниттік өріс жайлы 

ілімнің негізін қалаған М. Фарадей, Дж.Максвелл  туралы айтуға болады. 

Физика тарихындағы үшінші  кезең XIXғ. соңғы жылдарынан басталды. Бұл 

кезеңде зат құрылысын, оның микроқұрылымын тереңірек зерттеу қолға 

алынды. Электрон ашылды, оның әсері мен қасиеттері зерттелді (Дж. 

Томсон, Г. Лоренц). XXғ. II-ширегінен бастап атом ядросының құрылымын 

А. Беккерель, П.Кюри, М. Складовская-Кюрилер  зерттеді. XXғ. 40—50 

жылдары белгілі элементар бөлшектер ашылды. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Механика. Механиканың физикалық негіздері. Кинематика. 

Материалдық нүкте кинематикасы. Механикалық қозғалыс. 

Механикалық жүйе. Механиканың негізгі моделі: материалдық нүкте, қатты 

дене, тұтас орта. Кеңістік және уақыт. Санақ жүйесі. Механиканың негізгі 

ұғымдары: орын ауыстыру, жылдамдық, үдеу векторлары. Қозғалмалы 

координат жүйесіндегі материалық нүкте кинематикасы. Жылдамдық және 

үдеу, радиус-вектор. Қисық сызықтық траекториядағы қозғалыс 

кинематикасы. Абсолют қатты дененің кинематикасы. Абсолют қатты 

дененің ілгерлемелі және айналмалы қозғалысы. Бұрыштық жылдамдық және 

бұрыштық үдеу және олардың қозғалыстың сызықтық сипаттамаларымен 

байланысы. 

Динамика. Ньютонның заңдары. Дененің массасы, импульсі. Күш. 

Классикалық механикадағы күштер. Бүкіләлемдік тартылыс заңы. Ауырлық 

күші, гравитациялық күштер, серпінді күштер, үйкеліс күштерінің қасиеттері. 

Қатты дененің динамикасы. Материалдық нүктенің және материалдық 

нұктелер жүйесінің импульс моменті. Күш моменті. Қатты дененің  инерция 

моменті. Қатты дененің айналмалы қозғалысының негізгі теңдеуі. Штейнер 
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теоремасы. Инерция тензоры. Инерцияның негізгі осьтері. Моменттер 

теңдеуі. 

Сақталу заңдары. Импульстың сақталу заңы. Механикалық энергия. 

Материалдық нүктенің кинетикалық энергиясы. Жұмыс. Қуат. Консервативті 

күштер. Сыртқы күштер өрісіндегі потенциалдық энергия және оның күшпен 

байланысы. Әрекеттесуші денелер жүйесінің потенциалдық энергиясы. 

Механикалық энергияның сақталу заңы. Импульс моментінің сақталу заңы.  

Релятивистік механика элементтері. Арнайы салыстырмалық 

теориясының негіздері. Галилейдің салыстырмалылық принципі. Галилейдің 

түрлендіруі. Лоренцтің түрлендіруі. Жылдамдықтар қосындысының 

релятивистік заңы.  

Гидродинамика элементтері. Тұтас орта түсінігі. Сұйықтар мен 

газдардың жалпы қасиеттері. Түтік бойымен сұйықтың (газдың) қозғалысы. 

Стационар ағыс. Сығылмайтын сұйықтық. Үзіліссіздік теңдеуі. Бернулли 

теңдеуі. Идеал және тұтқыр сұйық. Сұйықтардың ламинарлық және 

турбуленттік ағыны. Стокс өрнегі. Пуазейль формуласы. 

Тербелістер және толқындар. Тербелмелі қозғалыс. Тербелістердің 

қосылуы. Еркін гармониялық тербелістер. Гармониялық тербеліс 

кинематикасы және динамикасы. Сөнетін тербелістер, олардың 

сипаттамалары. Мәжбүр тербелістер, резонанс құбылысы. Еркіндік дәрежесі 

көп болатын жүйелер тербелісі туралы түсінік. Қалыпты тербелістер. 

Толқындық теңдеу. Монохроматты қума толқынның теңдеуі, толқындардың 

негізгі сипаттамалары. Қума және көлденең толқындар. Толқындардың 

суперпозиция принципі. Тұрғын толқын. Дыбыстық толқындар. Доплер 

эффектісі. 

Молекулалық физика және термодинамика.  

Статистикалық физика және термодинамика негіздері. Идеал газдың 

молекула-кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі. Молекулалардың 

жылулық қозғалысы. Термодинамикалық жүйенің күйі. Термодинамикалық 

параметрлер. Идеал газ. Идеал газ күйінің теңдеуі. Изопроцестер.  

Термодинамиканың негіздері. Ішкі энергия. Термодинамикалық жүйе 

жұмысы. Жылу мөлшері. Жылу сыйымдылық. Термодинамиканың бірінші 

бастамасы. Изопроцестерге термодинамиканың бірінші заңын пайдалану. 

Идеал газдың жылусыйымдылығы. Майер теңдеуі. 

Термодинамиканың екінші бастамасы. Қайтымды және қайтымсыз 

процестер. Циклді процестер. Жылу двигательдері. Жылулық машиналардың 

пайдалы әсер коэффициенті. Карно циклі. Карно теоремасы. Клаузиус 

теоремасы. Энтропия. Энтропияның қасиеті. Энтропия және ықтималдық.  

Статистикалық таралу. Бөлшектердің жылулық қозғалысының 

жылдамдығы. Еркіндік дәреже саны. Еркіндік дәрежесі бойынша энергияның 

үлестірілуі. Жылдамдық бойынша идеал газ молекулаларының таралуы 

туралы Дж.Максвелл заңы. Больцман таралуы. Барометрлік формула. 
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Тасымал құбылыстары. Тепе-тең емес күйдегі термодинамикалық 

жүйелер. Сұйықтар мен газдардағы тасымал құбылыстары. Молекулалардың 

соқтығысуы. Молекулалардың эффективті диаметрлері. Молекулалардың 

еркін жүру жолдарының орташа ұзындығы. Тасымал құбылыстарының 

жалпы теңдеуі. Жылу өткізгіштік. Тұтқырлық. Диффузия. Тасымал 

коэффиценттері.  

Нақты (реал) газдар. Газдарды изотермиялық сығу. Ван-дер-Ваальс 

теңдеуі. Джоуль-Томсон эффектісі. Критикалық параметрлер. Фазалық 

ауысулар. Клайперон-Клаузиус теңдеуі. Күй диаграммасы. Үштік нүкте. 

Электр және магнетизм. Электростатика. 

Табиғаттағы электрлік құбылыстар және оларды сипаттау. Электр 

заряды. Электр зарядының сақталу заңы. Заряд тығыздығы. Электр тоғы. Тоқ 

күші және тоқ тығыздығы. 

Кулон заңы. Электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі. Электр өрісінің 

суперпозиция принципі. Потенциал. Потенциалдар айырымы. Потенциал мен 

электр өрісінің кернеулігі арасындағы байланыс. Электр өрісіндегі 

диэлектриктер. Диполь. Диполь моменті. Электр өрісі кернеулік векторының 

циркуляциясы туралы теорема. Гаусс теоремасы. Электр өрісіндегі 

өткізгіштер. Электр сыйымдылық. Конденсаторлар. Конденсатордың 

сыйымдылығы. Зарядталған конденсатор энергиясы. Электр өрісінің 

энергиясы. Электростатикалық өріс энергиясының тығыздығы.  

Тұрақты электр тогы. Металдардағы электр тоғы. Тізбек және тұйық 

контур бөліктеріне арналған Ом заңы. Тосын күштер. Электр қозғаушы күш. 

Дифференциалдық түрдегі Ом заңы. Электрлік тізбектің тармақталуы. 

Кирхгоф ережелері. Электр тоғының жұмысы мен қуаты. Джоуль-Ленц заңы. 

Электр тізбегіндегі энергия айналуы. Электролиттердегі электр тоғы. 

Электролиз құбылысы үшін Фарадей заңдары. Газдардағы электр тоғы. 

Плазма.  

Магнит өрісі. Тоқтың магниттік өрісі. Магниттік индукция векторы. 

Ампер заңы. Био-Савар-Лаплас заңы. Магнит өрісінің индукция векторының 

циркуляциясы туралы теорема. Лоренц күші.  

Заттардағы магнит өрісі. Заттардың магниттік қасиеттері. 

Молекулалық тоқтар. Магнетиктер түрі. Диамагнетиктер. Парамагнетиктер. 

Ферромагнетиктер. Магниттелу векторы. Магниттік қабылдау және 

магниттік өтімділік. 

Электрмагниттік индукция құбылысы. Фарадейдің 

электромагниттік индукция заңы. Ленц ережесі. Индуктивтілік. Өздік 

индукция құбылысы. Магнит өрісінің энергиясы. Өзара индукция. 

Трансформатор. 

Максвелл теңдеулері.  Тербелмелі контур. Еркін электр тербелістері. 

Өзіндік жиілік. Өшетін тербелістер. Еріксіз электр тербелістері. Электрлік 

резонанс құбылысы. Максвелл теориясын жалпылау. Құйынды электр өрісі. 

Ығысу тоғы. Айнымалы тоқ қуаты. Максвелл теңдеулер жүйесінің 

дифференциалдық және интегралдық түрі. Электрмагниттік толқындар. 
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Толқындық теңдеулер. Электромагниттік өріс энергиясы. Электрмагниттік 

толқындардың таралу жылдамдығы. Электрмагниттік өрістің энергиясы және 

импульсі. Умов-Пойнтинг векторы. Электрмагниттік толқындар шкаласы. 

Электрмагниттік толқын энергиясы, импульсі. Жарық толқындары. Жарық 

толқындарының интенсивтілігі. 

Оптика. Сәулелік оптика негіздері. Сәулелік оптика туралы түсінік. 

Жарықтың электрмагниттік табиғаты. Жарықтың шағылу және сыну 

заңдары. Жарық ағынының энергетикалық және фотометриялық 

сипаттамалары. Оптикалық аспаптар.  Линза және оптикалық параметрлер. 

Фотометриялық шамалар. 

Толқындық оптика. Жарық интерференциясы. Когерент толқындар. 

Интерференциялық максимумдар мен минимумдар шарттары. Жұқа 

пленкадан шағылған жарықтың интерференциясы. Интерференциялық 

аспаптар (интерферометрлер).  Монохроматты толқындар интерференциясы. 

Жарықтың дифракциясы. Гюйгенс-Френель принципі. Френельдің зоналар 

әдісі. Френель және Фраунгофер дифракциясы.  Дифракциялық тор. Рентген 

сәулелерінің дифракциясы. Голография. 

Жарық поляризациясы. Табиғи жарық пен поляризацияланған жарық. 

Шағылу және сыну кезіндегі жарықтың поляризациясы. Жарықтың шағылу 

және сыну коэффициенттері. Малюс заңы. Брюстер заңы. Жарықтың 

дисперсиясы. Қалыпты және аномаль дисперсия.  Жарықтың жұтылуы. Бугер 

заңы. 

Кванттық физика негіздері. Кванттық статистика негіздері. 
Жарықтың кванттық қасиеттері. Жылулық сәулелену. Жарықтың 

корпускулярлық қасиеттері. Планк формуласы. Кирхгоф заңдары. Релей-

Джинс формуласы. Сыртқы фотоэффект. Фотондар. Комптон эффектісі. 

Рентген сәулелерінің шашырауы. Корпускулалық толқындық дуализм. 

Конденсирленген күйдің физикасы. Қатты денелер. 

Заттың микрокүйлері. Сұйық күй. Сұйықтардағы молекулалық 

құбылыстар. Беттік керілу. Сұйықтың имек бетінің астындағы қысымы. 

Капиллярлық құбылыстар. Кристалдық күй. Қатты денелердегі жылулық 

қозғалыс. Қатты дененің жылулық қозғалысы. Металдардың электр өтімділігі. 

Ферми таралуы. Ферми деңгейі. Зоналық теория бойынша металдар, 

шалаөткізгіштер, диэлектриктер. Асқынөткізгіштік. 

Атомдық физика негіздері. Атомдық спектрлердегі заңдылықтар. 

Атом құрылысы. Бор постулаттары. Франк және Герц тәжірибелері. Бор 

теориясы бойынша сутегі атомының құрылысы. Бор теориясының 

кемшіліктері. 

Зат бөлшектерінің толқындық қасиеттері. Луи де Бройль болжамы 

және оны тәжірибелік айқындау. Толқындық функция. Гейзенбергтің 

анықталмағандық принципі. 

Шредингер теңдеулері. Бөлшек күйін кванттық теориямен бейнелеу. 

Күйдің суперпозиция принципі. Стационар күйге арналған Шредингер 

теңдеуі. Еркін бөлшектің қозғалысы.  
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Атомның квантталуы. Сутегі атомына арналған Шредингер теңдеуі. 

Кванттық сандар. Сутегі тәрізді атомдар. Энергия деңгейлері. Энергетикалық 

деңгейлердің ені. Спиндер. Паули принципі. Сәуле шығаруы. Атомның 

спонтандық және ырықсыз сәуле шығаруы. Лазер. 

Ядролық физика негіздері. Атом ядросы. Атом ядросының 

құрылысы және сипаттамалары. Ядро моделі. Ядроның массасы және 

байланыс энергиясы. Ядролық күштер.  

Радиоактивтілік. Ядролық реакциялар. Ядролық бөлінудің реакциясы. 

Тізбекті реакциялар.  Ядролық реактор. Термоядролық реакторлар. 

Элементар бөлшектер. Бақыланатын элементар бөлшектердің 

жалпы қасиеттері: лептондар, адрондар. Бөлшектер мен антибөлшектер. 

Іргелі әсерлесулердің төрт түрі. Кварктар. Элементар бөлшектердің кварктық 

моделі. Глюондар. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1.   Механиканың физикалық негіздері. Кинематика. Ілгерілемелі және 

айналмалы қозғалыс кинематикасы. 

2.   Материалдық нүктенің динамикасы. Механиканың сақталу 

заңдары.  

3. Қатты денелер механикасы. Айналмалы қозғалыс динамикасының 

негізгі теңдеуі. Ауырлық күші және салмақ. 

4. Идеал газ заңдары. Идеал газдардың молекула-кинетикалық 

теориясының негізгі теңдеуі. 

5. Термодинамиканың бірінші, екінші бастамалары.  

6. Изопараметрлік процестер. 

7. Нақты газдар. Ван-дер-Ваальс теңдеуі. Нақты газдың ішкі 

энергиясы.  

8. Электростатика. Электр өрісіндегі жұмыс, өріс потенциалы және 

электрсыйымдылық.  

9. Тұрақты электр тоғы.  

10. Магнит өрісі. Био-Савар-Лаплас заңы. Ампер заңы. Лоренц күші.  

11. Электромагниттік индукция. Фарадей заңы. 

12. Еркін механикалық және электромагниттік тербелістер және 

олардың сипаттамалары. Қума және көлденең толқындар. Толқын теңдеуі. 

13. Геометриялық оптика заңдары. Жарықтың интерференциясы, 

дифракциясы. Дифракциялық тор. Жарықтың дисперсиясы. Жарық 

поляризациясы.  

14. Жылулық сәулелену. Кирхгоф, Стефан-Больцман, Вин және Релей-

Джинс заңдары. Фотоэффект құбылысы. Эйнштейн теңдеуі. Комптон 

эффектісі. 

15. Ридберг формуласы. Атом ядросы физикасының элементтері. 

Байланыс энергиясы. Радиоактивті ыдырау заңы. Ядролық реакциялар. 
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СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

1. Абсолют серпімді және серпімсіз соқтығысу. 

2. Космостық жылдамдықтар. 

3. Бернулли теңдеуі. 

4. Статистикалық үлестіру. 

5. Термодинамиканың І, ІІ  бастамалары. 

6. Ван-дер-Ваальс изотермалары. 

7. Гаусс теоремасы және оның қолданылуы.  

8. Электростатикалық өрістегі өткізгіштер мен диэлектриктер. 

9. Конденсаторлар, оларды қосу. 

10. Тізбектің тармақталуы. Кирхгофф ережелері. 

11. Био-Савар-Лаплас заңы және оны қолдану. 

12. Фарадей – Ленц заңы. 

13. Френельдің зоналар әдісі. 

14. Виннің ығысу заңы. 

15. Бор ториясы және оның кемшіліктері. 

16. Менделеев кестесінің құрылымы. 

17. Ядро құрамы және сипаттамасы. 

18. Радиоактивтілік және оның заңдары. 

19.   α-, β-, γ – ыдыраудың заңдылықтары. 

20.  Атом реакторлары. Термоядролық реакциялар. 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Газдардағы изопроцесстер. Түрліше процестер кезіндегі 

жұмысты, ішкі энергияның өзгерісін есептеу.  

2. Жылусыйымдылық. Қысым тұрақты және көлем тұрақты 

болғандағы газдың жылу сиымдылығы. Майер теңдеуі. 

3. Эксперименттік изотермалар. 

4. Электростатикалық өріс күштерінің жұмысы. Потенциал. 

Потенциалдар айырмасы. 

5. Электр өрісі кернеулігі мен потенциал арасындағы байланыс. 

Эквипотенциал беттер. 

6. Диэлектриктердегі өрісті сипаттау. Диэлектриктер үшін Гаусс 

теоремасын қолдану; жазық пластинаның ішіндегі өріс, шар қабатының 

ішіндегі өріс. 

7. Құйынды электр өрісі. Ығысу тогы. Электромагниттік өріс.  

8. Электрлік және магниттік өрістерінің салыстырмалылығы. 

9. Тербелмелі контур. Еркін және еріксіз электромагниттік 

тербелістер. 
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10. Электромагниттік толқынның қасиеттері. 

11. Конденсирленген күй. Кристалдық құрылым. Кристалдық 

торлардың жылусыйымдылығы. 

12. Геометриялық оптика заңдары. Жарықтың интерференциясы, 

дифракциясы. Дифракциялық тор. Жарықтың дисперсиясы. Жарық 

поляризациясы.  

13.  Жылулық сәулелену. Кирхгоф, Стефан-Больцман, Вин және 

Релей-Джинс заңдары. Фотоэффект құбылысы. Эйнштейн теңдеуі. Комптон 

эффектісі. 

14.  Ридберг формуласы. Атом ядросы физикасының элементтері. 

Байланыс энергиясы.  

15. Радиоактивті ыдырау заңы. Ядролық реакциялар. 

 

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Өлшеу нәтижесінде пайда болатын статистикалық заңдылықтар. 

2. Ұзындықты, ауданды және көлемді өлшеу. 

3. Дискінің инерция моментін анықтау. 

4. Қатты дененің айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі заңын 

зерттеу. 

5. Гироскоп көмегімен прецессия құбылыстарын зерттеу. 

6. Физикалық маятниктің тербеліс заңдылықтарын зерттеу. 

7. Математикалық маятник әдісі бойынша ауырлық күшінің үдеуін 

есептеу. 

8. Атвуд машинасымен денелердің түзу сызықты ілгерілемелі 

қозғалыс заңдарын ауырлық күшінің өрісінде зерттеу. 

9. Сұйықтың тұтқырлығын Стокс әдісімен анықтау. 

10. Баллистикалық маятник көмегімен оқтың ұшу жылдамдығын 

анықтау. 

11. Қалайының меншікті балқу жылуын және балқыған кездегі 

энтропия  өзгерісін анықтау. 

12. Ауаның тұтқырлығын анықтау. 

13. Квазистационарлық режимде калориметрлік әдіспен заттың   

жылуөткізгіштігін зерттеу. 

14. Активтік кедергіні амперметр және вольтметр әдісімен өлшеу. 

15. Соленоидтың магнит өрісін зерттеу. 

16. Сызықтық емес кедергілерді зерттеу. 

17. Тұрақты ток өткелі көмегімен кедергілерді өлшеу (Уитсон 

көпірі). 

18. Компенсация әдісімен э.қ.к-ін анықтау. 

19. Магниттелу қисығы мен гистерезис тұзағын осциллограф арқылы 

алу. 

20. Термоэлектрондық эмиссия құбылысын зерттеу. 
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21. Электрондардың металдан шығу жұмысын анықтау. 

22. Жарық толқын ұзындығын Френель бипризмасы көмегімен 

анықтау. 

23. Ньютон сақиналары көмегімен жарық толқынының ұзындығын 

анықтау. 

24. Малюс заңын тексеру. 

25. Шығару және жұтылу спектрлерін стилоскоп көмегімен зерттеу. 

26. Поляризация жазықтығының бұрылуын зерттеу және сахариметр 

көмегімен қант ерітіндісінің концентрациясын анықтау. 

27. Сыртқы фотоэлектрлік эффектінің негізгі заңдарын зерттеу. 

28. Рефрактометр әдісі бойынша сұйықтардың сыну көрсеткіштерін 

анықтау. 

29. Зарядталған бөлшектердің газоразрядты санағышын зерттеу. 

30. Радиоактивті препараттың абсолют активтіліктерін анықтаудың 

салыстырмалы әдісі. 

31. Изотоптардың ыдырау тұрақтысын альфа-бөлшектердің еркін 

жүру жолының ұзындығынан анықтау. 

32. Бета-сәулесінің максимал энергиясын толық жұтылу әдісімен 

анықтау 

33. Гамма-сәулесінің энергиясын оның затта жұтылуынан анықтау. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 
1. Савельев И.В. Жалпы физика курсы. I, II том. - Алматы, Мектеп, 

2004, (аударма). 

2. Әбілдаев Ә.Х., Физика. Алматы,  «Қазақ Университеті», 2011ж. 

3. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. - М.: Высшая школа, 

2000. -717б. 

4. Трофимова Т.И. Курс физики .- М.: Высшая школа, 1990. 

5. Кадыров Н., Қойшыбаев Н. Механика, молекулалық физика. 

Алматы, Қазақ университеті, 2001.  

6.  Баимбетов Ф.Б. Электр және магнетизм. – Алматы, 2004. 

7. Жұманов К.Б. Атомдық физика негіздері. Алматы, Қазақ 

университеті, 2000. 

8. Полатбеков Э.П. Оптика. - Алматы: Мектеп, 1981 ж. 

9. Кадыров Н.Б. Ядролық физика негіздері. Алматы, Қазақ 

университеті, 2000, 2002, 2004 

 

Қосымша: 

 

1. Савельев И.В. Жалпы физика курсы. I, II том. - Алматы: Мектеп, 

1982 ж. /аударма/ 

2. Қойшыбаев Н. Жалпы физика курсы. –Алматы, 2006. 
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3. Исатаев И., Асқарова А.С., Өмірбеков Ж. т.б. Жалпы физикалық 

практикум. Алматы.: Қазақ университеті, 2002. 

4. Ахметов Е.А. Жалпы физикалық практикум. Электр және 

магнетизм.- Алматы, 2006. 

5. Әбілдаев Ә.Х., Ахметова Б.Г., Қадыров Н.Б. және т.б. Ядролық 

физика негіздері пәнінен лабораториялық жұмыстарға әдістемелік нұсқау. 

Алматы, Қазақ университеті, 2002. 

6. Белисарова Ф.Б.  Жалпы физика курсы бойынша дәрістер. - Алматы: «Қазақ 

университеті», 2009. 150 б. 

7. Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептер жинағы. 

Алматы, Мектеп, 1974. 

8. Қожанов Т.С. Физика курсы. –Алматы, 2003. 

9. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. - 

Алматы, 2005. 

10. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. -М.: Наука, 1987. СПб.: Лань, 

2004. 
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ВH 1205 - БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯ 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар: 

Бекішев Қ. – педагогика ғылымдарының докторы, жалпы және 

бейорганикалық химия кафедрасының профессоры 

 

Ниязбаева А.И. – химия ғылымдарының кандидаты, жалпы және 

бейорганикалық химия кафедрасының доценті 

 

Пікір жазғандар: 

Күдреева Л.Қ. – химия ғылымдарының кандидаты, доцент, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті 

Абишева А.К. – химия ғылымдарының кандидаты, доцент, 

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Бейорганикалық химия» пәні «5В060600 – Химия» мамандығы 

бойынша бакалаврлар дайындайтын білім беру бағдарламасының міндетті 

компоненті болып табылады. Курс студентте білім, білік және дағды, 

творчестволық қызмет тәжірибесін мен эмоционалды-бағалылық және сыни 

қатынастар тәжірибесін қалыптасытруға бағытталған. Осының барлығы 

біріге келе бейорганикалық химияның «5В060600 – Химия» мамандығы 

бойынша бакалаврдың жалпы және кәсіби құзыреттілігінің қалыптасуына 

қосқан үлесі болады. 

Құзыреттіліктер (оқыту нәтижелері):  

«Бейорганикалық хими» пәнін оқу нәтижесінде студенттер мына 

құзыреттіліктерге ие болуы тиіс:  

Білу: 

- атом-молекулалық ілімнің негізі мен химияның негізгі 

стехиометриялық заңдары; 

- атом құрылысының теориясы көзқарасы тұрғысынан периодтық 

жүйенің құрылымы; 

- элементтердің және олардың қосылыстарының периодтық жүйенің 

периодтары және топтары бойынша қасиеттерінің өзгеруінің жалпы 

заңдылықтары; 

- химиялық байланыс пен зат құрылысының қазіргі заманғы 

теориялары; 

- химиялық процестер жүруінің негізгі заңдылықтары; 

- сулы ерітінділерде заттардың қасиеттерінің ерекшеліктері; 
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- электролит ерітінділеріндегі иондық тепе-теңдік теориясының 

негіздері; 

- элементтердің табиғаттағы маңызды формалары және оларды алудың 

жалпы тәсілдері; 

- химиялық элементтер мен олардың маңызды қосылыстарының 

практикалық маңызды қасиеттері; 

- қоғамның ғылыми, технологиялық және экологиялық мәселелерін 

шешуде бейорганикалық химияның мәні. 

Жасай білу: 

- периодтық жүйені қолдана отырып, кез келген элемент атомының 

электрондық конфигурациясын жаза білу; 

- қарапайым молекулалардың кеңістіктік құрылысын болжау; 

- термодинамикалық және электрхимиялық мәліметтер бойынша 

химиялық реакциялардың бағытын болжау; 

- химияның түсініктерін, заңдарын және теорияларын әртүрлі өмірлік 

жағдайларда кездесетін практикалық есептерді шешуде пайдалану; 

- техника қауіпсіздігі ережелерін сақтай отырып химиялық 

экспериментті дайындау және жүргізу. 

Дағдыларын меңгеру: 
-  Д.И. Менделеевтің периодтық жүйесінде химиялық элементтердің 

орналасуын, атомдардың құрылысы мен қасиеттерін, валенттік мүмкіндіктері 

мен типтік қосылыстарын жүйелі сипаттау; 

-  химиялық элементтер мен олардың бір типті қосылыстарының 

химиялық қасиеттерінің периодтық кестенің горизонталь және вертикаль 

қатарлары бойынша өзгеру заңдылықтарын салыстырмалы түрде сараптау; 

-  сутекті және оттекті қосылыстардың тұрақтылығының, 

тотықтырғыш-тотықсыздандырғыш және қышқылды-негіздік қасиеттерінің 

өзгеру заңдылықтарын сараптау; 

- бейорганикалық синтез және анализ; 

- бейорганикалық химия бойынша ғылыми әдебиеттермен 

(анықтамалықтар, реферативті журналдар және т.б.) жұмыстар. 

Курстың пререквизиттері: жоғары математика, физика және 

бейорганикалық химия (1 бөлім).  

Курстың постреквизиттері: негізгі оқу жоспарына енгізілген барлық 

пәндер және бітіру жұмысы.  

  

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 Кіріспе 

1 Сутек 

2 17 топ элементтері.  

3 16 топ элементтері.  

4 15 топ элементтері. 

5 14 топ элементтері.  
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6 13 топ элементтері.  

7 1 топ элементтері.  

8 2 топ элементтері.  

9 d-элементтер. 

10 3-5 топтар элементтері.  

11 6 топ элементтері.  

12 7 топ элементтері.  

13 8-10 топтар элементтері.  

14 11 топ элементтері.  

15 12 топ элементтері.  

16 Радиоактивті элементтер ұяластығы.  

 Қорытынды 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Бейорганикалық химия» курсы барлық элементтердің химиясын 

жүйелі түрде баяндайды және Қазақстан Республикасы университеттерінің 

барлық химиялық мамандықтары үшін дәстүр бойынша міндетті компонент 

болып табылады. Берілген типтік оқу бағдарламасында нақты материалды 

бөлу 1989 жылы IUPAC ұсынған химиялық элементтердің 18 торлы 

формадағы периодтық кестесіне негізделген, бірақ бұл кесте белгісіз 

себептермен оқу процесінде әлі қолданыста жоқ.  

Интернеттің және заманауи ақпараттық технологиялардың пайда 

болуымен білімдік парадигмадан құзіреттілікке біртіндеп өту жүріп жатыр, 

бұл пәннің типтік және жұмыс оқу бағдарламаларының мазмұнына әсер 

етуде.  

Пәнді оқытудың мақсаты: 

химия бакалаврының базалық және кәсіби құзыреттіліктерін 

қалыптасыру процесінде бейорганикалық химия курсының үлесін 

қамтамасыз ету.      

Пәнді оқыту міндеттері: 

студенттердің бойында қалыптастыру: 

- бейорганикалық заттардың құрамы, құрылысы және қасиеттері 

туралы түсінікті; 

- бейорганикалық синтез және анализ саласында практикалық 

біліктілік пен дағдыларды; 

- химиялық элементтер мен олардың бір типті қосылыстары 

қасиеттерінің периодтық кестесінің горизонталь және вертикаль (топтар және 

топшалар) бағыттары бойынша өзгеру заңдылықтарын салыстырмалы түрде 

сараптау дағдыларын; 

- сутекті және оттекті қосылыстардың тұрақтылығының, 

тотықтырғыш-тотықсыздандырғыш және қышқылды-негіздік қасиеттерінің 

өзгеру заңдылықтарын түсінуді; 
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- периодтық кестедегі орны бойынша элементтер атомдарының 

құрылысы мен қасиеттерін, валенттік мүмкіндіктері мен типтік 

қосылыстарын жүйелі түрде сипаттау дағдысын; 

- бейорганикалық химия саласы бойынша ғылыми әдебиеттермен 

(анықтамалықтар, реферативтік журналдар және т.б.) жұмыс істеу 

біліктілігін; 

- қоғамның ғылыми, технологиялық және экологиялық 

мәселелерін шешуде бейорганикалық химияның маңызын түсінуді. 

«Бейорганикалық химия» пәнінің объектісі жай заттар мен химиялық 

қосылыстардың құрамы, құрылысы, сонымен олардың қатысуымен жүретін 

химиялық реакциялардың жүру заңдылықтары. 

Пәнді меңгеру әдісі. Барлық ғылыми әдістер қолданылады: анализ және 

синтез, индукция және дедукция, қорытындылау, салыстыру, жүйелеу, 

модельдеу, химиялық эксперимент және т.б. 

Пәннің статусы мен құрылымы, басқа пәндердің арасында алатын 

рөлі мен орны. Бейорганикалық химия пәні химия ғылымы саласындағы 

пәндердің ішінде негізгі және бірінші меңгерілуі қажет пән, бұл пәнді толық 

меңгермейінше басқа пәндерді оқып үйрену мүмкін емес.  

Бейорганикалық химияның басқа пәндер арасында алатын орны. 

«Бейорганикалық химия» пәні 5В060600 – «Химия» мамандығы бойынша 

бакалаврлар дайындауда базалық пән болып табылады. «Бейорганикалық 

химия» пәні бойынша алған білім «Аналитикалық химия», «Органикалық 

химия», «Кванттық химия», «Коллоидтық химия», «Физикалық химия», 

«Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» және т.б. міндетті 

курстар мен кейбір таңдау курстарын меңгеру үшін қажетті болып табылады. 

«Бейорганикалық химия» пәнінің типтік бағдарласының құрамында 

бейорганикалық химиядан зертханалық практикум жоспарланған. 

Практикумдағы жұмыстар негізінен тұрмыста, ғылымда және техникада 

кеңінен қолданылатын химиялық қосылыстарды алуға бағытталған.  

Пәннің негізгі кезеңдерін қамтитын қысқаша тарихи даму очеркі. 

Бейорганикалық химия – бұл химиялық элементтер мен олардан 

түзілетін жай және күрделі заттар, олардың өзара байланысы, құрылысы, 

қасиеттері, сонымен бірге олардың химиялық айналуларының заңдылықтары 

туралы ғылым. Бастапқыда «бейорганикалық химия» түсінігі минералдық 

заттардың жаратылысын түсіндіру үшін пайда болған. 

Бейорганикалық химияның тарихы химияның жалпы тарихымен, 

жаратылыстанудың тарихымен және адамзат өркениетінің даму тарихымен 

тығыз байланысты. Ғылыми химияның тарихы бейорганикалық химиядан 

басталған. Химияның жалпы дамуына мүмкіндік жасаған дәл осы 

бейорганикалық химияның маңызды ұғымдары мен теориялық көзқарастары 

болып табылады. Бейорганикалық химия материалында жанудың оттектік 

теориясы құрастырылған, негізгі стехиометриялық заңдар орнатылып, 

атомдық-молекулалық білім жасалған болатын. Элементтер мен олардың 

қосылыстарының қасиеттері мен осы қасиеттердің атомдық массалары артуы 
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бойынша өзгеру заңдылықтарын салыстырмалы түрде зерттеу – периодтық 

заңның ашылуына және химиялық элементтердің периодтық жүйесінің 

құрылуына әкелді. Ол өз кезегінде бейорганикалық химияның маңызды 

теориялық негізі болды. Атом құрылысы теориясының жасалуы ол үшін 

маңызды болды. Бұл теория элементтердің қасиеттерінің периодты 

өзгерусебебін түсіндірді, бейорганикалық қосылыстардағы химиялық 

байланыстың табиғаты туралы көзқарастардың пайда болуына мүмкіндік 

жасады. Химиялық байланыстың табиғаты туралы терең түсінік кванттық 

химия аумағында қол жеткізілген.  

Оның прогресіне көптеген мынадай маңызды заттардың өндірісі әсер 

етті: қышқылдардың, ас содасының, минералдық тыңайтқышқтардың. 

Аммиактың өндірістік синтезінен кейін бейорганикалық химияның маңызы 

артты. Эксперименттің техникасы да жетілдіріліп отырды. Жаңа зертханалық 

құрал химиялық синтездер үшін температуралары мыңдаған градус және 

абсолюттік нөлге жақын болатын заттарды қолдануға; мыңдаған 

атмосфералық қысымды және керісінше терең вакуум жағдайында 

реакциялар жүргізуге  мүмкіндік берген. Электрлік разрядтардың әрекеті мен 

үлкен қарқындылықтағы сәулелену бейорганикалық химиктердің қарауцына 

алынған болатын.  

Заманауи бейорганикалық химияның негізгі тапсырмасы – мыналар 

болып табылады: жай заттар мен олардың қосылыстарының химиялық және 

физикалық қасиеттерін, құрылысын зерттеу, заттардың реакцияға түсу 

қабілеті мен қасиеттері бойынша құрылысының өзара байланысын зерттеу, 

бейорганикалық материалдарды алудың жалпы әдісі – заттарды терең тазалау 

мен синтездеу әдісін құрастыру. Оның маңызды бөлімдері мыналар: 

теориялық бейорганикалық химия, бейорганикалық заттарды синтездеу және 

қолданбалы бейорганикалық химия. Бейорганикалық химия мен химияның 

басқа да ғылымдарының шеакарасы көбінесе белгісіз немесе шартты болады. 

Сол бір заттар мен реакциялар әртүрлі химиялық пәндердің зерттеу нысаны 

бола алады. Зерттелетін нысандары бойынша бейорганикалық химияны жке 

элементтер немесе элементтер тобы химиясына, сол немесе басқа 

элементтердің белгілі қосылыстарының химиясына (силикаттар химиясы, 

пероксидті қосылыстар және т.б.) бөледі.  

Теориялық бейорганикалық химия бейорганикалық заттардағы 

химиялық байланыстар, заттардың құрылысы, олардың қасиеттері мен 

реакцияға түсу қабілеттері туралы сұрақтарды қарастырады. Ол зерттеудің 

физикалық және химиялық әдістерін, химиялық термодинамиканың, 

химиялық кинетика мен кванттық химияның жетістіктерін белсенді 

қолданады. Бейорганикалық химияның теориялық көзқарастарын 

геохимияда, ғарыш химиясында, ядролы химияда, биохимия мен 

агрохимияның кейбір бөлімдерінде қолданылады. 

Заманауи бейорганикалық химияның маңызды тапсырмаларының бірі – 

бұл бейорганикалық қосылыстардың қойылған қасиеттермен синтезі, жаңа, 

таза, термиялық тұрақты, жемірілуге тұрақты басқа материалдарды алуы.  
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Бейорганикалық заттардың технологиясы дәстүрлі түрде 

бейорганикалық химияның қолданбалы бөлігі болып саналады. Ол үлкен 

масштабты көлемде күкірт, тұз, фосфор, азот қышқылдарын мен сода, 

аммиак, хлор, фтор, фосфорды, сонымен бірге натрий, калий, магний және 

басқа да тұздарды, көміртек диоксиді, сутек, әр түрлі минералды 

тыңайтқыштарды және басқа да заттарды өндірумен байланысты. Бұл 

өнімдердің көп бөлігі басқа химиялық өндірістермен және металлургиямен 

қолданылады. 

Қолданбалы бейорганикалық химия халық шаруашылығының 

дамуында маңызды рөл атқарады. Осылайша көлікқұрылысы мен құрылыста 

химиялық әдістермен минералдық шикізаттан алынатын материалдарды кең 

қолданады. Бұл, мысалы кесетін құрал үшін қатты балқымалар, минералдық 

бояуыштар, металдар мен балқымалар. 

Бейорганикалық химияның қолданбалы бөлігі химиялық 

технологиямен, металлургиямен, галлургиямен, электроникамен, пайдалы 

қазбаларды алумен, керамика, құрылыс және басқа да бейорганикалық 

материалдарды өндірумен, энергетикалық орнатулар жұмысын қамтамасыз 

етумен, өндірістік қалдықтарды жоюмен, табиғатты қорғаумен байланысты.   

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯ 

 

Сутек. 

Сутек, алу жолдары, физикалық және химиялық қасиеттері, 

қолданылуы. Сутектік технология. Су,  оның физикалық және химиялық 

қасиеттері. Судың табиғаттағы айналымы. Сутек пероксиді, алу жолдары, 

физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы. 

 

17 топ элементтері. 

17 топ элементтерінің жалпы сипаттамасы. Табиғатта таралуы, алыну 

жолдары, физикалық және химиялық қасиеттері. Галогендердің сутекті 

қосылыстары. Тұз қышқылы және оның тұздары. Галогендердің оттекті 

қосылыстары: оксидтері, қышқылдары және галогендердің оттекті 

қышқылдарының тұздары. Галогендердің және олардың маңызды 

қосылыстарының қолданылуы.  

 

16 топ элементтері.  

16 топ элементтерінің жалпы сипаттамасы. Оттек, оның алыну 

жолдары, физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы. Озон, оның 

физикалық және химиялық қасиеттері, алынуы және қолданылуы.  

Күкірт, оның алыну жолдары, физикалық және химиялық қасиеттері, 

қолданылуы. Күкіртсутек, оның алынуы, физикалық және химиялық 

қасиеттері, қолданылуы. Ең маңызды сульфидтер, олардың алынуы, 
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физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы. Күкірт (IV) оксиді, 

күкіртті қышқыл және сульфиттер. Күкірт (VI) оксиді, күкірт қышқылы және 

сульфаттар. Олеум. Ең маңызды сульфаттар және олардың қолданылуы. 

Тиокүкірт қышқылы және тиосульфаттар. Натрий тиосульфатының 

химиялық қасиеттері. Күкірттің галогендермен қосылыстары. Латимер 

диаграммасы. 

 

15 топ элементтері. 

15 топ элементтерінің жалпы сипаттамасы. Азот, оны алу жолдары, 

физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы. Аммиак, оны алу 

жолдары, физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы. Аммоний 

тұздары. Гидразин, гидроксиламин, азидсутек, олардың физикалық және 

химиялық қасиеттері, алынуы және қолданылуы. Азоттың оксидтері. Азотты 

қышқыл және оның тұздары. Азот ангидриді. Азот қышқылы, оның алынуы, 

физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы. Маңызды нитраттар, 

олардың физикалық және химиялық қасиеттері, алынуы және қолданылуы. 

Азот қышқылын өнеркәсіпте алу. Азот тыңайтқыштары. Азот өнеркәсібінің 

экологиялық мәселелері. 

Фосфор, оны алу жолдары, физикалық және химиялық қасиеттері, 

қолданылуы. Фосфордың оксидтері. Фосфордың оттекті қышқылдары және 

олардың тұздары. Фосфор тыңайтқыштары. Фосфор өнеркәсібінің 

экологиялық мәселелері. 

 

14 топ элементтері. 

14 топ элементтерінің жалпы сипаттамасы. Көміртектің аллотропиясы, 

физикалық және химиялық қасиеттері, алынуы, қолданылуы. Көміртектің 

оттекті қосылыстары. Көміртек (II) оксиді. Металдардың карбонилдері. 

Көміртек (IV) оксиді, физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы. 

Көмір қышқылы және оның тұздары. Судың уақытша кермектігі және оны 

жоюдың жолдары. Көміртектің басқа маңызды қосылыстары, олардың 

алынуы, физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы. 

Кремний, оның алыну жолдары, физикалық және химиялық қасиеттері, 

қолданылуы. Кремнийдің жер қыртысы құрылысындағы ролі. Кремний 

қышқылдары және силикаттар. Жасанды силикаттар (шынылар, ситалдар, 

цементтер, бетондар және т.б.). 

 

13 топ элементтері. 

13 топ элементтерінің жалпы сипаттамасы. Алюминий, оның алыну 

жолдары, физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы. Алюминийдің 

маңызды қосылыстары, олардың алынуы, физикалық және химиялық 

қасиеттері, қолданылуы. Алюминийді электролиттік жолмен алудың 

технологиясы. 

 

1 топ элементтері. 
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1 топ элементтерінің жалпы сипаттамасы, олардың алыну жолдары, 

физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы. Сілтілік металдардың ең 

маңызды қосылыстары, олардың алыну жолдары, физикалық және химиялық 

қасиеттері, қолданылуы. 

 

2 топ элементтері. 

2 топ элементтерінің жалпы сипаттамасы. Бериллий, магний және 

сілтілік жер металдар, олардың алыну жолдары, физикалық және химиялық 

қасиеттері, қолданылуы. 2 топ элементтерінің ең маңызды қосылыстары, 

олардың алыну жолдары, физикалық және химиялық қасиеттері, 

қолданылуы. Судың тұрақты кермектігі және оны жою жолдары. 

 

d-элементтер. 

d-элементтердің жалпы сипаттамасы. Металдардың жалпы 

сипаттамасы. Металдарды физикалық және химиялық қасиеттері бойынша 

жіктеу. Металдарды алу әдістері. Металлургияның негізгі салалары. 

Металдардың құймалары және олардың қолданылуы. Қарапайым күй 

диаграммалары. Металдардың химиялық қасиеттері. Металдардың 

коррозиясы және онымен күресу жолдары. 

 

3-5 топ элементтері. 

3-5 топ элементтерінің жалпы сипаттамасы, олардың алыну жолдары, 

физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы. 3-5 топ элементтерінің 

ең маңызды қосылыстары, олардың алыну жолдары, физикалық және 

химиялық қасиеттері, қолданылуы. 

 

6 топ элементтері. 

6 топ элементтерінің жалпы сипаттамасы, олардың алыну жолдары, 

физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы. 6 топ элементтерінің ең 

маңызды қосылыстары, олардың алыну жолдары, физикалық және химиялық 

қасиеттері, қолданылуы. 

 

7 топ элементтері. 

7 топ элементтерінің жалпы сипаттамасы, олардың алыну жолдары, 

физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы. 7 топ элементтерінің ең 

маңызды қосылыстары, олардың алыну жолдары, физикалық және химиялық 

қасиеттері, қолданылуы. 

 

8-10 топ элементтері. 

8-10 топ элементтерінің жалпы сипаттамасы, олардың алыну жолдары, 

физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы. Темір, оның алынуы, 

физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы. Домна процесі. Темірдің 

құймалары. Шойын және болат. Темірді домна пешінсіз алу жолдары. 
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Кобальт, никель және платиналық металдардың жалпы сипаттамасы, 

олардың алыну жолдары, физикалық және химиялық қасиеттері, 

қолданылуы. Кобальт, никель және платиналық металдардың ең маңызды 

қосылыстары, олардың алыну жолдары, физикалық және химиялық 

қасиеттері, қолданылуы. 

 

11 топ элементтері. 

11 топ элементтерінің жалпы сипаттамасы, олардың алыну жолдары, 

физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы. 11 топ элементтерінің ең 

маңызды қосылыстары, олардың алыну жолдары, физикалық және химиялық 

қасиеттері, қолданылуы. 

 

12 топ элементтері. 

12 топ элементтерінің жалпы сипаттамасы, олардың алыну жолдары, 

физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы. 12 топ элементтерінің ең 

маңызды қосылыстары, олардың алыну жолдары, физикалық және химиялық 

қасиеттері, қолданылуы. 

 

Радиоактивті элементтер ұяластығы. 

Радиоактивті элементтер (лантаноидтар мен актинидтер), олардың 

алыну жолдары, физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы.  

 

Қорытынды. 

Периодтық заң химиялық элементтер мен олардың қосылыстары 

қасиеттерін жүйелеудің негізі. 

 

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Сутектің химиялық қасиеттері. 

2. Галогендер мен олардың қосылыстарының химиялық қасиеттері. 

3. Оттектің, күкірттің және олардың қосылыстарының химиялық 

қасиеттері. 

4. Азоттың және оның қосылыстарының химиялық қасиеттері. 

5. Фосфордың және оның қосылыстарының химиялық қасиеттері. 

6. Көміртектің, кремнийдің және олардың қосылыстарының 

химиялық қасиеттері. 

7. Қалайы мен қорғасын және олардың қосылыстарының химиялық 

қасиеттері. 

8. Бор мен алюминий және олардың қосылыстарының химиялық 

қасиеттері. 

9. 1-ші топ элементтерінің химиялық қасиеттері. 

10. 2-ші топ элементтерінің химиялық қасиеттері. 

11. 3-ші топ элементтерінің химиялық қасиеттері. 
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12. Ванадий және оның қосылыстарының химиялық қасиеттері. 

13. Хром және оның қосылыстарының химиялық қасиеттері. 

14. Марганец және оның қосылыстарының химиялық қасиеттері. 

15. Темір, кобальт, никель және олардың қосылыстарының 

химиялық қасиеттері. 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. 18 топ элементтерінің химиясы. Инертті газдар. 

2. Селен топшасы элементтерінің химиясы. 

3. Мышьяк топшасы элементтерінің химиясы. 

4. Германий топшасы элементтерінің химиясы. 

5. Галлий топшасы элементтерінің химиясы. 

6. Скандий топшасы элементтерінің химиясы. 

7. Титан топшасы элементтерінің химиясы. 

8. Хром топшасы элементтерінің химиясы. 

9. Марганец топшасы элементтерінің химиясы. 

10.  Платиналық металдар химиясы. 

11.  Лантаноидтар. 

12. Актиноидтар. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 
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6. Хаускрофт К., Констебл Э. Современный курс общей химии. 

Задачник. - М.: Мир, 2002. – т.1. 540 с., т.2. 528 с. 
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8. Суворов А.В., Никольский А.Б. Общая и неорганическая химия. – 
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10. Глинка Н.Л. Общая химия. – М.: КноРус, 2016. - 752 с.  
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527 с. 
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7. Лидин Р.А., Молочко В.А., Андреева Л.А. Реакции 

неорганических веществ: справочник.- М.: Дрофа, 2007.- 637 с. 

8. Кочкаров Ж.А. Химия в уравнениях реакций. – Ростов н/Д: 
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OH 1206 – ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯ 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар: 

Турмуханова М.Ж. – химия ғылымдарының докторы, «Органикалық 

заттар, табиғи қосылыстар және полимерлердің химиясы мен технологиясы» 

кафедрасының доценті 

Ескалиева Б.К. – химия ғылымдарының кандидаты, «Органикалық 

заттар, табиғи қосылыстар және полимерлердің химиясы мен технологиясы» 

кафедрасының доценті 

 

Пікір жазғандар: 

Буркитбаева Б.Ж. – химия ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры 

Джиембаев Б.Ж. – химия ғылымдарының докторы, Қазақ қыздар 

педагогикалық университетінің профессоры 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Органикалық химия» пәні «5В060600 – Химия» мамандығы бойынша 

бакалаврлар дайындайтын білім беру бағдарламасының міндетті компоненті 

болып табылады. Курс студентте білім, білік және дағды, творчестволық 

қызмет тәжірибесін мен эмоционалды-бағалылық және сыни қатынастар 

тәжірибесін қалыптасытруға бағытталған. Осының барлығы біріге келе 

органикалық химияның «5В060600– Химия» мамандығы бойынша 

бакалаврдың жалпы және кәсіби құзыреттілігінің қалыптасуына қосқан үлесі 

болады. 

 

Құзыреттіліктер (оқыту нәтижелері):  

«Органикалық хими» пәнін оқу нәтижесінде студенттер мына 

құзыреттіліктерге ие болуы тиіс:  

Білу: 

- атомдардың және молекулалардың құрылысын (химиялық, 

электрондық, кеңістіктік); 

- статистикалық және динамикалық күйдегі негізгі электронды 

эффектілерді; 

- әр түрлі типтегі реакциялардың жүру механизмін және негізгі 

заңдылықтарын; 

- химиялық қосылыстардың жалпы сараптау әдістерін; 

- экологиялық мәселелерді, табиғатты қорғауды және органикалық 

химияда жеткен жетістіктерді қолдана отырып табиғатты тиімді пайдалану. 

Жасай білу: 
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- химиялық қосылыстардың құрылымдық формуласын жасау; 

- оларды номенклатуралық ережелер бойынша атау; 

- кез-келген молекуланың электронды тығыздығының таралуын көрсету; 

- реагенттердің типтері бойынша, байланыстың үзілуіне, сатысына 

байланысты реакцияларды классификациялау. 

Дағдыларын меңгеру: 

- құрылысын біле отырып, органикалық қосылыстардың қасиеттерін 

жору; 

- химиялық қосылыстардың синтезі; 

- химиялық қосылыстарды тазалау; 

- химиялық қосылыстарды сандық және сапалық сараптау. 

Курстың пререквизиттері: математика, физика және бейорганикалық 

химия.  

Курстың постреквизиттері: негізгі оқу жоспарына енгізілген барлық 

пәндер және бітіру жұмысы.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 Кіріспе 

1 Органикалық химия пәні және оның негізгі даму кезеңдері 

1.1 Байланыс типтері, органикалық реакциялардағы аралық бөлшектер. 

Электронды эффектілер 

1.2 Стереохимиялық түсінік 

2 Көмірсутектер 

2.1 Алкандар. Радикалды орынбасу реакциясының механизмі 

2.2 Алкендер. Электрофильді қосылу реакциясының механизмі 

2.3 Алкиндер. Нуклеофильді қосылу реакциясының механизмі 

2.4 Алкадиендер. 1,2- және 1,4-қосылу реакцияларының бағытын 

анықтайтын факторлар 

2.5 Циклоалкандар. Кернеудің типтері және кеңістіктік құрылым 

2.6 Ароматты көмірсутектер (арендер) 

3 Көмірсутектердің монофункционалды туындылары 

3.1 Алифатты галогентуындылар. Нуклеофильді орынбасу SN1 және SN2  

және айырылу Е1 және Е2 реакциясының механизмі 

3.2 Ароматты галогентуындылар. Айырылу-қосылу және қосылу-айырылу 

реакциясының механизмі 

3.3 Гидроксиқосылыстар 

3.4 Оксоқосылыстар 

3.5 Карбон қышқылдары және оның туындылары 

3.6 Нитро- және нитрозокосылыстар 

3.7 Аминдер 

3.8 Азо- және диазоқосылыстар 

4 Аралас функциялы қосылыстар 

4.1 Гидроксиқосылыстар  
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4.2 Оксоқышқылдар (альдегид- және кетоқышқылдар) 

4.3 Аминқышқылдары. Нәруыздар 

4.4 Көмірсулар 

5 Гетероциклді қосылыстар 

5.1 Бір гетероатомы бар бесмүшелі гетероциклді қосылыстар 

5.2 Бір гетероатомы бар алтымүшелігетероциклді қосылыстар 

5.3 Конденсирленген гетероциклді жүйелер 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Органикалық химия - химия ғылымдарының бөлімі, табиғи және 

синтетикалық органикалық заттар зерттейді: олардың құрамы, құрылысы, 

алыну жолдары, қасиеттері, заңдылықтары реакцияларының жүру 

мүмкіндіктері, практикалық пайдалану. Бұл курс атап айтқанда, тірі, табиғи, 

молекулалық биология, биохимия, фармакология ғылымдар зерттейтін 

іргетасы ретінде қызмет етеді.  

Курс мынадай теориялық материалды қамтиды: органикалық 

молекулалардың құрылысы, электрондық және кеңістіктік әсерлер, 

оптикалық қасиеттері, органикалық молекулалардың стереоизомериясы, 

әрбір қосылыстар тобы үшін жалпы және спецификалық - химиялық 

қасиеттері; органикалық қосылыстардың кластары мен топтары арасындағы 

биогенетикалық байланысты зерттеу, реакциялардың негізгі механизмдері, 

студенттерге білім мен дағдыларды беру, белгілі бір мақсатта синтездеуге 

берілген функционалдық топтары мен қосылыстарды әзірлеуге үйрету, 

міндеттерді шешуге, практикада аспаптық құралдарды қолдануға, іс жүзінде 

жүзеге асыруға және зерттелген алгоритмдердің барлық түрлерін практикаға 

қоюды үйретеді. 

Пәнді оқытудың мақсаты: 

- көмірсутектердің құрылыстары, құрылымдары және реакциялық 

қабілеті, оларды алу әдістері және функционализациясы бойынша негізгі 

іргелі білім беру 

Пәнді оқыту міндеттері 
- химиялық қосылыстардың құрылымдық формуласын бейнелеуді 

үйрету, 

- номенклатуралық ережелерге сәйкес атау; 

- кез-келген молекуладағы электрондық тығыздығының таралуын 

көрсету; 

- реагенттердің типі бойынша реакцияны жіктеу; 

- негізгі әдістерімен эксперимент техникасын және жалпы әдістері 

бойынша бөлуді игеруін қамтамасыз етуге, 

- ғылыми-зерттеу жұмысына қабілетін дамыту және химия бойынша 

білімін өз бетінше үйренуге қажеттілігін әзірлеу. 
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Пәнді оқыту объектісі «Органикалық химия» органикалық 

қосылыстардың құрылысы, құрылымы, сондай-ақ химиялық реакциялардың 

жүру заңдылықтары болып табылады. 

Пәнді меңгеру әдісі. Барлық ғылыми әдістер қолданылады: талдау және 

синтездеу, салыстыру, жіктеу, түрлендіру, сәйкестендіру құрылымдар және т. 

б. 

Пәннің статусы мен құрылымы, басқа пәндердің арасында алатын рөлі 

мен орны. Бейорганикалық химия пәні химия ғылымы саласындағы 

пәндердің ішінде негізгі және бірінші меңгерілуі қажет пән, бұл пәнді толық 

меңгермейінше басқа пәндерді оқып үйрену мүмкін емес.  

Органикалық химияның басқа пәндер арасында алатын орны. 

«Органикалық химия» пәні 5В060600 – «Химия» мамандығы бойынша 

бакалаврлар дайындауда базалық пән болып табылады. «Органикалық 

химия» пәні бойынша алған білім «Коллоидтық химия», «Биохимия», 

"Биоорганикалық химия", "Жалпы химиялық технология", "Жоғары 

молекулалы қосылыстар" және т.б. міндетті курстар мен кейбір таңдау 

курстарын меңгеру үшін қажетті болып табылады.  

«Органикалық химия» пәнінің типтік бағдарласының құрамында 

органикалық химиядан зертханалық практикум жоспарланған. 
Практикумдағы жұмыстар негізінен тұрмыста, медицинада, ғылымда және 

техникада кеңінен қолданылатын химиялық қосылыстарды алуға 

бағытталған.  

Пәннің негізгі кезеңдерін қамтитын қысқаша тарихи даму очеркі. 

Органикалық химия - көміртекті қосылыстар, олардың құрылымы, 

қасиеттері, синтез әдістерін зерттейтін химияның бөлімі. 

Органикалық қосылыстар деп көміртектің басқа элементтермен 

қосылысын атайды. Ең көп көміртек саны қосылыстар H, N, O, S, P 

элементтерімен -органогендер түзеді. 

Көміртектің көпшілік элементтерге қосылу қабілеті және әр түрлі 

құрамы мен құрылыстары алуан түрлі органикалық қосылыстар құруға 

негіздейді. 

Органикалық қосылыстар тірі ағзаларда маңызды рөл атқарады. 

«Органикалық химия» ғылымының атауы «организм» сөзінен тараған: ХІХ ғ. 

ортасына  дейін, органикалық химияның дамуының шарықтау шегінде 

өсімдіктер және жануарлар ағзаларында түзілетін заттарды зерттейтін 

ғылымды солай атаған. Одан әрі химияның дамуына байланысты 

«органикалық химия» термині басқа мәнге ие болды. 

 Әр түрлі органикалық заттарды алу жолдары байырғы замандардан-ақ 

белгілі болған. Египеттіктер мен римдіктер өсімдіктерде болатын индиго 

және алазарин бояғыштарын қолданған. Көптеген халықтар спиртті сусындар 

алу және бойында қант және крахмал бар шикізаттардан сірке суын алу 

құпияларын білген.  

 Ортағасырлық кезде бұл білімге ешқандай жаңалық қосылған жоқ, 

аздаған прогресс тек ХVI-XVII ғ басталды: белгілі өсімдік шикізаттарын 
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айдау арқылы кейбір заттар алынды. Жануар және өсімдік шикізатынан 

бөлініп алынған өнімдер бір-бірімен өте көп ұқсастықтары болды, бірақ 

бейорганикалық заттардан айырмашылықтары болды. 

 Органикалық химияның шарықтау шегінде негізгі зерттеу объектісі 

биологиялық текті субстанциялар болды. Ғылыми-техникалық прогресс бір 

орында тұрмады, уақыт өте органикалық химияның негізгі материалды 

базасы коксты тас көмірмен  қыздырған кезде бөлінетін  таскөмір шайыры 

болып табылды. XIX ғ таскөмір шайырын өңдеу нәтижесінде негізгі 

органикалық синтез пайда болды. Өткен ғасырдың 50-60 жылдары негізгі 

органикалық синтез жаңа база – мұнайға өтті. Осылай, химияның жаңа 

бағыты – мұнайхимия пайда болды. Жаңа шикізатқа салынған үлкен 

потенциал органикалық химияда ғана емес, бүкіл химияға үлкен төңкеріс 

әкелді. Полимерлер химиясының пайда болуы мен интенсивті дамуы ең 

алдымен жаңа шикізат базасына міндетті. 

 Органикалық химия өндірістің көптеген салаларының негізі болып 

табылады. Оларға отын өнеркәсібі, бояғыш заттар өндірісі, жарылғыш заттар 

өндірісінде, дәрілік заттар, дәрумендер, синтетикалық каучуктер, химиялық 

талшықтар, пластмасса өнеркәсібі де жатады. Ауыл шаруашылығына 

органикалық химия тыңайтқыш, арам шөптермен күресу құралдарын, жәндік 

және саңырауқұлақтармен (инсектофунгицидтер), өсімдіктердің және піскен 

жемістердің өсуін тездететін заттарды береді.   

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯ 

 

Органикалық химия пәні және оның негізгі даму кезеңдері. 

Органикалық қосылыстардың негізгі шикізат көздері. Органикалық 

қосылыстарды бөлу, тазалау және идентификациялау әдістері туралы 

қысқаша мәліметтер. 

Органикалық химияның дамуының Бутлеровқа дейінгі даму кезеңдері 

(радикалдар теориясы, типтер теориясы, т.б.). Органикалық қосылыстардың 

классикалық құрылыс теориясының қалыптасуы және негізгі қағидалары. 

Органикалық қосылыстардағы атомдардың валенттілігі, жай және қос 

байланыстар. Органикалық синтез үшін құрылыс теориясының маңызы. 

Органикалық қосылыстар молекуласын бейнелеу әдістері: молекулалық, 

құрылымдық және электрондық формулалар. Радикалдар мен функционалды 

топтар туралы түсінік. Гомологтық қатарлар. Органикалық қосылыстардың 

негізгі класстары мен функционалды топтары. Изомерия және оның түрлері. 

Органикалық қосылыстардың номенклатурасы: эмпирикалық, 

рационалды және жүйелік (IUPAC), атауды құрастырудың негізгі 

принциптері. Қаныққан, қанықпаған радикалдардың және функционалды 

топтардың атаулары. Функционалды топтардың үлкендігі. 
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Байланыс типтері, органикалық реакциялардағы аралық 

бөлшектер. Электрондық эффекттер. 

Органикалық қосылыстардың құрылысы – олардың реакцияға 

қабілеттігін бағалаудың негізі. Көміртек: қалынты және қозған күйдегі 

электрондық конфигурациясы; органикалық қосылыстардағы көміртек 

атомының электрондық орбитальдарының гибридтенуі. 

Химиялық байланыстың түрлері (σ-, π-байланыс). Молекула формалары. 

Валенттік байланыстар теориясы. Коваленттік байланыс сипаттамалары: 

энергиясы, ұзындығы, полюстілігі, полюстенуі. Байланыстардың гомолиттік 

және гетеролиттік үзілуі. Радикалдар, карбкатиондар, карбаниондар.  

Электрон жұбының ығысу теориясы. Орынбасарлардың идуктивті және 

мезомерлі электрондық эфекттері, олардың радикалдар, карбкатиондар, 

карбаниондардың тұрақтылығына әсері. Электродық эффекттерді бейнелеу 

әдістері. Гиперконъюгация немесе қосарлану эффекті. Статикалық және 

динамикалық электрондық эффекттер. 

Льюис қышқылдары мен негіздері. Қатаң және жұмсақ қышқылдар мен 

негіздер (ҚЖҚН) принципінің теориялық негізделуі. Бренстед қышқылдары 

мен негіздері. Қосарланған қышқылдар мен негіздер. Қышқылдық 

константасы (рК). Карбанион және СН-қышқылдық. Карбаниондардың 

тұрақтылығына әсер ететін факторлар. 

 

Стереохимиялық түсініктер. 
Конфигурация мен конформация және оларға сәйкес кеңістік 

изомериясының түрлері. Хиральдылық және оның молекуланың 

симметриялық қасиеттерімен байланысы. Құрылымның хиральдылық 

туындататын негізгі элементтері туралы ұғым. Асимметриялы көміртек 

атомы. Проекциялық формулалар мен конфигурациялық қатарлар. онные 

ряды. Асимметриялы көміртек атомы бар қосылыстардың конфигурациялық 

стереоизомериясы, энантиомерлер мен рацематтар. Екі және одан да көп 

хиральды орталықтары бар қосылыстар – диастереомерлер мен 

энантиомерлер, олардың қасиеттерінің ара қатынасы, оптикалық активтілік. 

Рацематтарды бөлу принципі. Химиялық реакциялардығы хиральдылық: 

конфигурацияның айналуы, рацемизация, хиральды орталықтың пайда 

болуы, реагенттің құрылымымен және реакция механизмімен байланысы. 

Асимметриялы синтез туралы түсінік.  

 

КӨМІРСУТЕКТЕР 

Алкандар. Радикалды орынбасу реакциясының механизмі 

Гомологтық қатары, номенклатурамы мен изомериясы, алкилды 

радикалдар. Алкандардың табиғи көздері. Өнеркәсіптік алу әдістері: көміртек 

оксидтерінен алу, қанықпаған көмірсутектерді гидрлеу, мұнайдың крекингі. 

Лабораториялық синтездеу әдістері: Вюрц реакциясы, карбон 

қышқылдарының тұздарын декарбоксилдеу; Кольбенің анодтық синтезі, 

карбонилді қосылыстарды тотықсыздандыру.  
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Алкандардағы С–С және С–Н байланыстардың табиғаты. Қаныққан 

көмірсутектердің электрондық құрылысы: көміртек АО sp3-гибридтенуі, 

байланыс ұзындығы мен валенттік бұрышы. Алкандардың конформерлері 

және конформация туралы түсінік. Ньюменнің проекциялық диаграммалары. 

Этан, пропан және жоғарғы алкандардың конформациялары. Конформерлер: 

көлеңкеленген, тежелген, тасаланған.  

Химиялық қасиеттері: галогендеу, нитрлеу (Коновалов бойынша), 

сульфирлеу, сульфохлорлау, сульфототығу, тотығу. Қаныққан көміртек 

атомындағы радикалды (SR) орынбасу реакциясының механизмі. Термиялық 

және катализдік крекинг.  

 

Алкендер. Электрофильді қосылу реакциясының механизмі 

Номенклатурасы мен изомериясы. Қос байланыстың табиғаты. 

Геометриялық цис-, транс- және Z, E-номенклатура изомерия. Синтездеу 

әдістері: галогентуындылар мен спирттерді элиминирлеу, Гоффман, Фиттиг 

реакциялары, алкиндерді селективті тотықсыздандыру. Қаныққан 

көмірсутектерді крекинглеу. 

Химиялық қасиеттері. Электрофилді қосылу реакциялары: сутегі, 

галогендер, су, күкірт қышқылы мен хлорлылау қышқылдың қосылуы. 

Рекция механизмі туралы жалпы түсінік және стереохимиясы. Марковников 

ережесін ережесін молекуланың электрондық құрылысы тұрғысынан 

түсіндіру. 

Радикалды реакциялар: бромсутектің Караш бойынша қосылуы. 

Алкендердің көміртек қаңқасын сақтай отырып тотығуы (Прилежаев және 

Вагнер бойынша), эпоксидтенуі. Алкендердің озонолизі және озонидтердің 

ыдырауы. Алкендердің тотығуы. Алкендердің тотыға ыдырауы. Алкендердің 

полимерленуі. 

 

Алкиндер. Нуклеофильді қосылу реакциясының механизмі 

Гомологтық қатары, номенклатурамы мен изомериясы. Үш 

байланыстың табиғаты. Алкиндерді кальций карбидінен, 

дигалогеналкандардан және ацетиленидтерден алу әдістері. Алкиндерге 

галогендердің, галогенсутектердің электрофилді қосылуы. Алкиндер мен 

алкендердің реакция қабілеттіліктерін салыстыру. Ацетиленді 

көмірсутектерді гидраттау (Кучеров реакциясы). Алкиндерге спирттердің, 

көгерткіш кышқылдың, сірке қышқылының нуклеофилді қосылуы (винилдеу 

реакциялары). Ацетиленнің димерленуі, тримерленуі және полимерленуі. 

Алкиндердің тотықсыздануы. Ацетиленнің СН-қышқылдығы, 

карбаниондар туралы түсінік. Натрий және мыс ацетиленидтері: олардың 

алынуы және органикалық синтезде қолданылуы Алкиндердің альдегидтер 

мен кетондармен конденсаттануы (Фаворский, Реппе), ацетилен-алленді 

изомерлену. 
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Алкадиендер. 1,2- және 1,4-қосылу реакцияларының бағытын 

анықтайтын факторлар 

Диендердің түрлері. Аллендер, қосарланған диендер. 1,3-Диендерді 

синтездеу әдістері. Бутадиен-1,3 құрылысының ерекшеліктері. Қосарланған 

диендердің химиялық қасиеттері: галогендер мен галогенсутектердің 1,2- 

және 1,4-қосылуы. Циклоқосылу, Дильс-Альдер реакциясы, оның 

органикалық синтезде қолданылуы. Диендердің полимерленуі. Табиғи және 

синтездік каучук туралы түсінік. Хлорпрен. 

 

Циклоалкандар. Кернеудің типтері және кеңістіктік құрылым 

Классификациясы мен номенклатурасы. Циклоалкандардың кернеу 

энергиясы. Кернеу түрлері, циклдердің бөлінуі. Циклопропан, циклобутан, 

циклопентан, циклогексанның құрылысы. Циклогексанның конформациялық 

анализі, аксиалды және экваториалды байланыстар. Геометриялық изомерия. 

Циклоалкандар мен олардың туындыларын алу әдістері: алкандардың 

термиялық және катализдік өзгерістері, диен синтезі, циклоалкендер мен 

арендерді гидрлеу, алкандардың диазометанмен әрекеттесуі. 

Циклопропанның химиялық қасиеттеріндегі ерекшеліктер. Циклопентан мен 

циклогексан қатарындағы қосылыстардың синтездері. 

 

Ароматты көмірсутектер (арендер). 

Бензолдың құрылысы. Кекуле формуласы. Бензолдың молекулалық 

орбитальдары. Ароматтылықтың концепциясы. Хюккель ережесі, бензоидты 

емес ароматты қосылыстар туралы түсінік. Ароматты көмірсутектерді 

өнеркәсіпте алу. Лабораториялық синтездеу әдістері.  

Бензолдың химиялық қасиеттері. Ароматты қатардағы электрофилді 

орынбасу реакциялары: реакция механизмі және -, -комплекстер туралы 

түсінік, өтпелі күй. Бензолды нитрлеу, галогендеу, сульфирлеу реакциялары. 

Фридель-Крафтс бойынша алкилдеу және ацилдеу. Алкилдеуші және 

ацилдеуші агенттер, реакция механизмі. Арендерді катализдік гидрлеу, 

алкилбензолдардың бүйірлік тізбектеріндегі сутек атомдарының орнын 

галоген атомдарының орынбасуы, алкилбензолдардың тотығуы. 

Ароматты қатардағы бағыттау ережесі. I және II текті 

орынбасушылар. Бағыттау ережесін молекуланың электронды құрылысы 

тұрғысынан түсіндіру, шекаралық формулалар. Орынбасушы топтың бензол 

ядросының активтілігіне әсері. Электрофилді орынбасу реакцияларының 

бағытына және жылдамдығына орынбасарлардың әсері. Келісімді және 

келісімсіз бағдарлау. 

Көп ядролы ароматты көмірсутектер туралы түсінік. Ядролары 

конденсирленген ароматты қосылыстар. Нафталин: техникада алынуы, 

құрылысы. Қосарлану эффекті. Химиялық қасиеттері. Электрофилді орын 

басу реакциялары: галогендеу, нитрлеу, сульфирлеу. Нафталиннің α-

жағдайының активтілігі. Нафталинді β-сульфирлеу реакциясы, оның 

нафталиннің β-туындыларын алудағы маңызы. Нафталин мен бензолдың 
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қасиеттерін салыстыру. Антрацен, фенантрен: құрылысы және химиялық 

қасиеттері. Антрахинон.  

Ядролары конденсирленбеген ароматты қосылыстар. Дифенил, 

трифенил: алынуы, қасиеттері. Канцерогенді заттар туралы түсінік.  

 

КӨМІРСУТЕКТЕРДІҢ МОНОФУНКЦИОНАЛДЫ ТУЫНДЫЛАРЫ 

 

Алифатты галогентуындылар. Нуклеофильді орынбасу SN1 және 

SN2  және айырылу Е1 және Е2 реакциясының механизмі 

Классификация, изомерия және номенклатурасы. Алу тәсілдері. 

Алкилгалогенидтердегі қаныққан көміртек атом бойынша нуклеофилді 

орынбасу реакциялары (алкилгалогенидтер, спирттер, тиолдар, жай эфирлер, 

нитрқосылыстар, аминдер, нитрилдер, күрделі эфирлер және т.б. алу), 

металдармен әрекеттесуі. Нуклеофилді орынбасу реакциялары 

механизмдерінің классификациясы. SN2 реакцияларының негізгі 

сипаттамалары реакциялары: кинетикасы, стереохимиясы, вальден айналуы. 

SN1 реакциялары: кинетикасы, стереохимиясы. SN1 и SN2 реакцияларының 

жылдамдығына әсер ететін факторлар. Карбкатиондар, олардың 

тұрақтылығын анықтайтын факторлар. Элиминирлеу реакциялары. 

Элиминирлеу реакцияларының механизмдері: Е1 және Е2. Элиминирлеудің 

бағыты. Зайцев және Гоффман ережелері. Элиминирлеу реакциясын 

алкендер, диендер және алкиндер синтезі үшін қолдану. 

Ароматты галогентуындылар. Айырылу-қосылу және қосылу-

айырылу реакциясының механизмі 

Алифатты көмірсутектердің классификациясы, изоиериясы және 

номенклатурасы. Алу әдістері. Галогенарендердің химиялық қасиеттері. 

Галогендердің ароматты ядроға әсері. Айырылу-қосылу және қосылу-

айырылу реакциясының механизмі. 

Гидросиқосылыстар 

Бір атомды спирттер. Құрылысы, классификациясы, номенклатурасы 

мен изомериясы. Біріншілік, екіншілік және үшіншілік спирттер. Қаныққан 

спирттерді алу әдістері: галогеналкандарды гидролиздеу, алкендерді 

гидраттау, альдегидтер мен кетондарды Гриньяр реактивімен әрекеттестіру 

және оксоқосылыстарды тотықсыздандыру арқылы. Қанттардың ашуы. 

Спирттердің қасиеттері. Спирттер – әлсіз О-Н қышқылдар және Льюис 

негіздері ретінде. Спирттердің сілтілік металлдармен әрекеттесуі. 

Спирттердегі гидроксил тобын галогеннің орынбасуы. Спирттердің SN1 және 

SN2 реакциялары механизмінің ерекшеліктері. Жай эфирлер түзуі. 

Органикалық және минералды қышқылдардың күрделі эфирлерін алу. 

Этерификация реакциясы механизмі. Карбонилді қосылыстармен 

әрекеттесуі. Спирттердің молекулаішілік және молекулааралық 

дегидраттануы. Біріншілік және екіншілік спирттердің тотығуы. Спирттердің 

хром ангидридімен тотығуының механизмі. Қанықпаған спирттер (Эльтеков 

ережесі). 
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Көп атомды спирттер: гликольдар, глицерин. Алу әдістері және 

қасиеттері, пинаколинді қайтатоптасу. Этиленгликоль, 

полиэтиленгликольдер және олардың эфирлері. Қасиеттері мен қолданылу 

жолдары. Глицерин: пропиленді пайдалануға негізделген синтездеу әдісі, 

жай және күрделі эфирлер түзуі, металл иондарымен комплексі, 

дегидраттануы. Спирттердің қолданылу аймақтары. Вагнера-Мейервейн 

қайта топтасуы.  

Жай эфирлер. Алу әдістері: спирттердің алкендерге қосылуы, 

алкилгалогенидтердің алкоголяттармен әрекеттесуі (Вильямсон реакциясы), 

спирттердің молекулааралық дегидраттануы. Химиялық қасиеттері: 

протондық және Льюис қышқылдарымен әрекеттесуі, ыдырауы, тотығуы. 

Диэтил эфирі, этиленгликоль эфирлері, тетрагидрофуран және диоксан. 

Оксирандар. Электрофилді және нуклеофилді агенттер әсерімен 

циклдың ашылуы. Этилен тотығының еріткіштердің өндірістік синтезінде 

шикізат ретінде қолданылуы.  

Фенолдар. Алыну әдістері: аренсульфонаттардың сілтілік балқуы, 

гидроксилдің орнын галогеннің басуы, арендиазоний тұздарының гидролизі, 

кумолды әдіс. Физикалық және химиялық қасиеттері. Фенолдың 

электрондық құрылысы. Феноляттар түзуі. Бензол ядросының о-, м- және п-

жағдайдағы, бірінші және екінші текті орынбасарлардың фенолдардың 

қышқылдығына әсері. Фенолдардың ароматты ядросындағы электрофилді 

орынбасу реакциялары: галогендеу, сульфирлеу, нитрлеу, алкилдеу. Сілтік 

металдар феноляттарын карбоксилдеу, альдегидтермен реакциясы, салицил 

альдегидін түзуі. Фенолформальдегид шайыры. Фенолдардың практикалық 

маңызы.  

Оксоқосылыстар.  

Альдегидтер мен кетондар. Номенклатурасы мен изомериясы. Алыну 

әдістері: көмірсутектердің тотығуы, алкендерді озондау, алкиндерді 

гидраттау (Кучеров реакциясы), оксосинтез т.б. Альдегидтер мен кетондарды 

Гриньяр, Гаттерман-Кох, Фриделя-Крафтс реакциялары бойынша синтездеу.  

Химиялық қасиеттері. Карбонил тобының құрылысы мен реакцияға 

қабілеттілігі. Альдегидтер мен кетондардың нуклеофилді қосылу 

реакциялары: көгерткіш қышқылдың қосылуы, реакция механизмі. Реакция 

жылдамдығына сілтінің әсері. Карбонилді қосылыстарға аммиактың 

қосылуы. Уротропин. Бисульфитті туындыларының, жартылай ацетальдың 

және ацетальдың алынуы. Альдегидтер мен кетондардың азотты негіздермен 

әрекеттесуі. Иминдер мен енаминдерді алу. Оксимдер, гидразондар, 

фенилгидразондар. Кижнер реакциясы. Альдегидтер мен кетондардың 

металлорганикалық қосылыстармен реакциясы. Спирттер синтезі. 

Альдегидтер мен кетондардың спирттерге дейін тотықсыздануы, 

тотықсыздандыру реагенттері СО тобының СН2-ге дейін тотықсыздануы 

Кижнер-Вольф және Клемменсен реакциялары. Альдегидтер мен 

кетондардың тотығуы. Альдегидтердің сапалық реакциялары: «күміс айна» 

реакциясы, феллинг сұйығымен әрекеттесуі. Күрделіэфирлі конденсаттану 
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(Тищенко реакциясы). Ароматты альдегидтердің Канницаро бойынша 

тотығу-тотықсыздануы, реакция механизмі, альдольды-кротонды 

конденсаттау, реакция механизмі. Альдегидтер мен кетондардың маңызды 

өкілдері. 

Карбон қышылдары және олардың туындылары 

Қаныққан бір негізді карбон қышқылдар. Номенклатурасы мен 

изомериясы. Қышқыл радикалдары (ацилдер). Карбон қышқылдарының 

негізділігі және көмірсутек радикалының құрылысы бойынша жіктелуі. 

Алыну интездеу әдістері альдегидтер, алкендер мен алкилбензолдарды 

тотықтыру нитрилдерді, галогентуындыларды және карбон 

қышқылдарының өзге де туындыларын гидролиздеу металлорганикалық 

қосылыстар және малон эфирі негізіндегі синтездер, оксосинтез. Құмырсқа 

және сірке қышқылдарын алу. Парафиндерді тотықтыру арқылы жоғарғы 

май қышқылдарын алу. Карбон қышқылдарының физикалық қасиеттері. 

Балқу және қайнау температуралары. Сутектік байланыс. Карбоксил 

тобының электрондық құрылысы. Радикалдың құрылымы мен 

орынбасарлардың қышқылдық қасиеттерге әсері.  

Карбон қышқылдарының химиялық қасиеттері: диассоциациясы, тұздар 

түзуі, галогенангидридтер, ангидридтер, күрделі эфирлер, нитрилдер мен 

амидтер түзуі. Этерификация реакциясының механизмі мысалында, карбон 

қышқылдары мен олардың туындыларының өзара ауысуы туралы түсінік, 

қышқылдық және негіздік катализдің ролі. Декарбоксилдеу реакциясы. 

Карбон қышқылдарының радикалы бойынша жүретін реакциялар: 

молекуланың α-жағдайын Гель-Фольгард-Зелинский бойынша галогендеу. 

Карбон қышқылының тұздары: қасиеттері туралы түсінік және олардың 

металл табиғатына тәуелділігі. Декарбоксилденуі: пиролиз, анодтық тотығу, 

галогендердің күміс тұздарына әсері. 

Галогенгидридтер. Химиялық қасиеттері нуклеофилді реагенттермен 

(су, спирттер, аммиак, аминдер, гидразин, металлорганикалық қосылыстар) 

әрекеттесуі. Оларды ацилдеу реакцияларында пайдалану, альдегидтерге 

дейін тотықсыздандыру, магний органикалық қосылыстармен әрекеттесуі.  

Ангидридтер. Алу әдістері: қышқылдарды фосфор және фталь 

ангидридтері көмегімен дегидраттау; карбон қышқылдары тұздарын 

хлорангидридтермен ацилдеу. Қышқыл ангидридтерін ацилдеуші зат ретінде 

пайдалану. Сумен, спирттермен, аминдермен, аммиакпен әрекеттесуі. 

Күрделі эфирлер. Алу әдістері: карбон қышқылдары этерлендіру 

(механизмі), спирттер мен олардың алкоголяттарын ацилгалогенидтермен 

және ангидридтермен ацилдеу, қышқылдардың диазометанмен реакциясы. 

Циклді күрделі эфирлер – лактондарды синтездеу әдістері. Күрделі 

эфирлердің физикалық қасиеттері, табиғатта таралуы және қолданылуы.  

Амидтер. Алыну әдістері: аммиак пен аминдерді ацилдеу, аммоний 

карбоксилаттарын пиролиздеу. Циклды амидтер – лактамдардың синтезі. 

Қасиеттері: гидролизі, аминдерге дейін тотықсыздануы, амидтердің 

дегидраттануы. Амфотерлігі. Амин тобының негіздік қасиеттерінің әлсіреуі.  
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Секстетті қайтатоптасулар туралы түсінік. Гофман, Курциус 

қайтатоптасулары. 

Нитрилдер. Алыну әдістері қышқыл амидтерін тотықсыздандыру. 

Қасиеттері гидролиз, аммонолиз, металдардың комплексті гидридтерімен 

аминдерге дейін тотықсыздандыру. 

Екі негізді қышқылдар. Классификациясы мен номенклатурасы. 

Синтездеу әдістері циклоолефиндер мен циклді кетондардың тотыға 

ыдырауы, диалкилбензоилдардың тотығуы. Негізгі өкілдері: қымыздық, 

малон, янтарь және адипин қышқылдары. Олардың маңызды физикалық 

және химиялық қасиеттері. Химиялық қасиеттеріндегі ерекшеліктер: малон 

эфирі арқылы жүретін синтездер, диэтилоксалаттың күрделі эирлі 

конденсаттануы, N-бромсукцуинимидті синтездерде пайдалану. Адипин 

қышқылы және оның туындылары, олардың қасиеттері және оларды 

тәжірибеде қолданылуы. Дикман конденсаттануы. Екінегізді қанықпаған 

қышқылдар: малеинді және фумар. Көмір туындылары 

Нитро- және нитрозокосылыстар 

Классификациясы, номенклатурасы және изомериясы. Біріншілік, 

екіншілік және үшіншілік нитроқосылыстар. Нитротоптың электрондық 

құрылысы. Алыну әдістері. Физикалық және химиялық қасиеттері. 

Нитроқосылыстарға азотты қышқыл мен сілтілердің әсері. Алифатты 

нитроқосылыстардың таутомериясы. Нитрол қышқылдары мен 

псевдонитролдардың түзілуі. Біріншілік және екіншілік алифатты 

нитроқосылыстардың альдегидтермен конденсаттануы.  

Нитробензолдың қышқылдық және сілтілік орталарда 

тотықсыздануының ерекшеліктері, аралық өнімдері. Ароматты 

нитроқосылыстардағы электрофилді орын басу, реакция нитротоптың әсері. 

Нитроқосылыстардың жеке өкілдері және олардың техникада қолданылуы.  

Нитрозокосылыстар. Алынуы және химиялық қасиеттері 

Аминдер  
Классификациясы, номенклатурасы және изомериясы. Біріншілік, 

екіншілік және үшіншілік аминдер. Амин тобының құрылысы. Синтездеу 

әдістері: Гоффман реакциясы бойынша аммиак пен аминдерді алкилдеу, 

галогентуындылардағы нуклеофилді орын басу, азотты қосылыстарды 

тотықсыздандыру. 

Физикалық және химиялық қасиеттері. Алифатты және ароматты 

аминдердің негіздік қасиеттерін салыстыру. Негізділікке индуктивті және 

мезомерлі эффекттердің әсері. Амин тобы қатысуымен жүретін реакциялар. 

Аминдерді алкилдеу және ацилдеу. Амин тобын қорғау. Біріншілік, 

екіншілік, үшіншілік алифатты және ароматты аминдердің азотты 

қышқылмен әрекеттесуі. Тотығуы. Ароматты аминдер қатарындағы 

электрофилді орынбасу реакциялары: галогендеу, сульфирлеу, нитрлеу, 

нитроздау. Азотты қышқылмен және альдегидтермен әрекеттесуі (Шифф 

негіздерінің түзілуі) Жеке өкілдері: метиламин, этилендиамин, 

гексаметилендиамин. Синтездік найлон талшығы. 
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Азо- және диазоқосылыстар 

Электрондық құрылысының ерекшеліктері. Ароматты диазоқосылыстар. 

Диазоқосылыстардың әртүрлі формаларының қышқылдық және сілтілік 

орталарда өзара ауысуы. Біріншілік ароматты аминдерді диазоттау 

реакциялары және оның механизмі. Диазоний тұздарының құрылысы мен 

тұрақтылығы. Диазоқосылыстардың тұрақты ковалентті формалары. 

Диазоқосылыстардың азот бөліну арқылы жүретін реакциялары: диазотопты 

гидроксил-, галоген-, циан-, нитротопқа және сутекке алмастыру. 

Диазоқосылыстардың азот бөлінбей жүретін реакциялары: 

арилгидразиндерге дейін тотықсыздандыру, азоүйлесу. Азоүйлесу 

электрофилді орынбасу реакциясы ретінде. Азо- және диазоқұрамдастар, 

аминдермен және фенолдармен үйлесу жағдайлары. Хромофорлы және 

ауксохромды топтар. Азобояулар, олардың құрылысының орта рН-на 

тәуелділігі. Индикаторлар. 

 

АРАЛАС ФУНКЦИЯЛЫ ҚОСЫЛЫСТАР 

 

Гидроксиқышқылдар. 

Классификациясы, номенклатурасы және изомериясы. Алыну жолдары: 

галогенорынбасқан қышқылдардың гидролизі, карбонилді қосылыстардан 

гидроксинитрил (α-гидроксиқышқылдар) арқылы және Реформатский 

реакциясы бойынша (β-гидроксиқышқылдар). Химиялық қасиеттері: α-, β- 

және γ-оксиқышқылдардың ерекшеліктері. Сүт, алма және шарап 

қышқылдары. Олардың стереоизомериясы. Рацематты оптикалық активті 

компонентерге бөлу әдістері. 

Ароматты оксиқышқылдардың маңызды өкілдері: салицил қышқылы, 

ацетилсалицил қышқылы, салол, галл қышқылы, гидроксикорич қышқылы. 

Таниндер. Илегіш заттар. 

Оксоқышқылдар (альдегид- және кетоқышқылдар). 

Классификациясы, изомериясы және номенклатурасы. α-,β- және γ-

кетоқышқылдар. Глиоксил, пирожүзім және ацетосірке қышқылдары. 

Ацетосірке эфирі: дикетеннен, сірке этил эфирінен алынуы. Кето-енолды 

таутомериясы. Натрий ацетосірке эфирі. Ацетосірке эфирінің көмегімен 

кетондар мен қышқылдар синтездеу. Реакция орталығы көшпелі реакциялар 

туралы түсінік.  

Амин қышқылдары. Нәруыздар. 

Амин қышқылдарының: классификациясы мен номенклатурасы. 

Протеиногенді -амин қышқылдарының хиральдылығы. Амин 

қышқылдарының амфотерлігі, изоэлектрлік нүкте. Алу әдістері: белоктарды 

гидролиздеу, карбонилді қосылыстардан циангидрин арқылы, α-амин 

қышқылдарын альдегидтерден және малон эфирінен алу.  

Химиялық қасиеттері: қышқылдық-негіздік қасиеттері және олардың 

ортаның рН шамасына тәуелділігі, биполярлы ион; карбоксил және амин 

топтары бойынша туындыларының түзілуі, α-, β- және γ-амин 
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қышқылдарының ерекшеліктері. Пептидтік байланыс. Полипептидтер 

синтезінің негізгі принциптері. Белоктардың біріншілік, екіншілік және 

үшіншілік құрылымдары. Ферменттер және ферменттік катализ туралы 

түсінік. Нәруыздардың биологиялық қасиеттері. 

Көмірсулар. 
Табиғатта таралуы және маңызы. Классификациясы. 

Моносахаридтердің классификациясы және стереохимиясы. 

Альдозалар және кетозалар. Фишер проекцияларындағы альдозалар мен 

кетозалардың стереохимиясы. Циклды альдогексозалар – глюкопиранозалар 

мен глюкофуранозалар, - және -аномерлер. Аномерлі моносахаридтер 

үшін Хеуорс формулалары. Моносахаридтер ерітінділеріндегі циклді және 

ашық формалардың таутомериясы, глюкозаның мутаротациясы.  

Моносахаридтер реакциялары: гликозидтерді алу, жай және күрделі 

эфирлерінің синтезі., тотығуы, тотықсыздануы, фенилгидразон мен 

озозондар түзуі, қышқылдар мен сілтілердің әсері, төменгі қанттардан 

жоғарғы қанттарға өту және керісінше.  

Дисахаридтер. Тотықсыздандыратын (мальтоза, целлобиоза, лактоза) 

және тотықсыздандырмайтын (сахароза, трегалоза), олардағы α- и β-

гликозидтік байланыстар. Сахароза және оның гидролизі. Инверсия. 

Полисахаридтер: целлюлоза және крахмал, олардың құрылысы мен 

қасиеттері. Көмірсулардың табиғатта таралуы және қолданылуы. 

 

ГЕТЕРОЦИКЛДЫ ҚОСЫЛЫСТАР 

 

Бір гетероатомы бар бес мүшелі гетероциклді қосылыстар 
Бес мүшелі гетероциклдер: пиррол, тиофен, фуран. Оларды 1,4-

дикарбонилді қосылыстардан алудың жалпы әдістері және Ю.К. Юрьев 

бойынша өзара ауысуы. Ароматтылық дәрежесінің гетероатом табиғатына 

тәуелділігі және оның қышқылдармен әрекеттесу ерекшеліктеріне тигізетін 

әсері. Электрофилді орынбасу реакциялары: галогендеу, сульфирлеу, 

нитрлеу, ацилдеу, т.б. Пирролдың формальдегидпен және құмырсқа 

қышқылымен конденсаттануы. Бес мүшелі гетероциклдердің басты 

туындылары және олардың маңызы. Хлорофилл мен гемоглобиннің 

құрылысы мен биохимиялық ролі. Фурфурол: алынуы және химиялық 

қасиеттері, шырыш қышқылы. 

Бір гетероатомы бар алтымүшелі гетероциклді қосылыстар  
Пиридин және оның туындылары, олардың табиғатта таралуы (таскөмір 

шайыры), альдегидтер мен аммиактан синтездеу. Пиридиннің құрылысы: 

гетероатомның химиялық қасиеттеріне тигізетін әсері. Химиялық қасиеттері. 

Алкилгалогенидтермен, броммен, күкірт ангидридімен реакциялары. 

Пиридин туындыларының тотығу және тотықсыздану реакциялары. Пиридин 

ядросындағы электрофилді орынбасу: нитрлеу, сульфирлеу, галогендеу. 

Пиридиннің N-тотығы, оның синтезде қолданылуы. Пиридиннің нуклеофилді 

орын басуы: натрий амиді, күйдіргіш калий, фениллитиймен реакциялары. 
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Пиридин туындыларының фармакологиялық активтілігі: сульфидин, никотин 

қышқылы, РР витамині. 

Конденсирленген гетероциклды жүйелер: бензофуран, бензотиофен, 

индол. Индолды алу әдістері (фенилгидразондар, альдегидтер мен 

кетондарды Фишер бойынша циклдеу). Индолдың химиялық қасиеттері: 

электрофилді орынбасу реакцияларының ерекшелігі, бағытталуы. Хинолин: 

Скрауп синтезі бойынша алынуы. Тотығу, тотықсыздану, сульфирлеу, 

нитрлеу реакциялары. Нуклефилді орын басу (аминдеу) реакциялары. 

Алкалоидтар туралы түсінік. 

 

 

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ  

 

1. Органикалық синтез лабораториясында жұмыс істеудің жалпы 

ережелері. Техника қауіпсіздігі. 

2. Лабораториялық химиялық ыдыстар, жабдықтар және негізгі 

тәжірибелік операциялар. 

3. Органикалық қосылыстардың идентификациялау және сапалық 

анализі. 

4. Кристаллды органикалық заттарды тазалау: қайта кристаллдау, 

сүзу, құрғақ айдау. 

5. Айдау: жай, фракциялық, вакууммен, су буымен. 

6. Органикалық заттардың физикалық константаларын анықтау: 

балқу, қайнау температуралары, сыну көрсеткіштері. 

7. Хроматография: қағаздағы бөліну, жұқа қабаттағы, бағаналы. 

8. Реакцияның жүру барысы мен өнімдердің тазалығын бақылаудың 

және заттарды тазартудың хроматографиялық әдістері. 

9. Экстракттау. Заттардың ерітінділерімен жұмыс істеу. 

Құрғатқыштар. 

10. Алифатты көмірсутектерді алу және олардың қасиеттері. 

11. Қаныққан көміртек атомындағы нуклеофилді орын басу: 

галогеналкилдер, жай эфирлер, аминдер және олардың туындыларының 

синтезі. 

12. Альдегидтер мен кетондар. 

13. Карбон қышқылдары. 

14. Липидтер және олардың гидролизі. 

15. Ароматты қатардағы электрофилді орын басу. нитрлеу, 

галогендеу, сульфирлеу, ацилдеу, алкилдеу. 

16. Ароматты көмірсутектер қатарындағы нуклеофилді орын басу. 

17. Ароматты нитротуындынларды тотықсыздандыру. 

18. Ароматты диазоқосылыстардың реакциялары. 

19. Тотығу-тотықсыздану реакциялары.  
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20. Карбон қышқылы мен оның туындыларының нуклеофилді орын 

басу. 

21. Карбонилді қосылыстардың конденсаттануы негізіндегі синтездер. 

22. Күрделі эфирлерді синтездеу. 

23. Магнийорганикалық қосылыстар арқылы жүзеге асатын синтездер. 

24. Амин қышқылдарының сапалық реакциялары және қасиеттері. 

25. Моносахаридтердің сапалық реакциялары және қасиеттері. 

26. Дисахаридтердің қасиеттері, гидролизі. Иверсия. 

27. Крахмал және оның гидролизі. 

28. Гетероциклді қосылыстар синтезі. 

29. Физикалық және химиялық зерттеу әдістерімен органикалық 

қосылыстарды идентификациялау. Сапалық функционалды анализ. 

30. Әдеби синтез – әдеби көздерден жиналған ақпараттар нәтижесі 

бойынша үш сатылы органикалық синтезді жүзеге асыру немесе реферат 

жазу. 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

1. Органикалық қосылыстар номенклатурасының негізі 

2. Органикалық қосылыстардың номенклатурасының негізгі принципі. 

Орынбасу номенклатура, ЮПАК (мысалдармен түсіндіріңіз). 

3. Функционалды топтардың, шекті және шексіз радикалдардың атауы. 

Функционалды топтардың үлкендігі (мысал келтіріңіз). 

4. Электронды эффектілер 

5. Атомды орбиталдардың валентті күйі: гибридті орбитал (spn)  

түрлері; орбитал қасиеттерімен орбитал аралық бұрыштың байланысы; 

атомды орбиталдарды жабу арқылы түзілген химиялық байланыстар; 

орбиталдарды толығымен жабу принципі. 

6. Орбитал аралық және валенттілік бұрыштары. 

7. Электронды қозғалу және ауысу жағдайының заманауи теориясының 

негізі. Химиялық байланыстардың түрлері. Байланыстың үзілу түрлері. 

8. Индукциялы және мезомерлі эффект. Мысалдармeн түсіндіріңіз. 

9. Қыщқылдық-негіздік қасиеттер: СН-, ОН-, NH- қышқылдық. 

Сутектік байланыс. Донорлы-акцепторлы әрекеттесу. 

10. Алифатты көмірсутектер. 

11. Алкандар. Алкандарды алу әдістері. Алкандардың кеңістіктік 

құрылымы. Алканның конформациясы және конформерлері. Ньюмен 

диаграммасы. 

12.  Гомолитикалық орынбасу. Бос-радикалды реакциялардың 

артықшылығы, факторлардың әсері. Бос радикалдардың тұрақтылығы. Әр 

түрлі көмірсутек радикалдарына мысал келтіру, оларға еріткіштер 

полярлығының әсері. 

13. Алкендер. Алкендерді алу әдісі. Геометриялық изомерия. Еселі 

байланыспен орынбасу реакциясы. Орынбасарды бағыттауға статистикалық 
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және динамикалық факторлардың әсері. Карбкатиондардың тұрақтылығы. 

Радикалды орынбасу. Радикалды бөліктің активтілігі. Хараш эффектісі. 

Реакция мысалы. Аллильды орынбасу. 

14. Алкиндер. Үш байланыстың табиғаты. Алкиндерге электрофильді 

орынбасуы. Алкендер мен алкиндердің реакциялық қабілетін салыстыру. 

Гидратация реакциясыныңмеханизмі (Кучеров). Алкиндерің альдегидтермен 

және кетондармен конденсациясы (Фаворский, Реппе), ацетилен-алленді 

изомерлеу. 

15. Алкадиендер. 1,2- және 1,4-қосылу реакцияларының кинетикалық 

және термодинамикалық байқау арқылы галогендердің және 

галогенсутектердің қосылуы. 

16. Қаныққан көміртек атомыныңнуклеофильді орынбасуы. 

Нуклеофильді орынбасу. Реакцияның жылдамдығына және орынбасудың 

стереохимиясына әсер ететін факторлар. SN1  және SN2 реакцияларының 

айырмашылығы. Мысалдармен түсіндіріңіз. 

17. Элиминирлеу реакциясы. Гетеролитикалық элиминирлеу: Е1, Е2. 

Алкендерді, диендерді және алкиндерді алуды элиминирлену реакциясын 

қолдану. 

18. Ароматты көмірсутектер. Ароматты қатардағы электрофильді 

орынбасудың жалпы схемасы. Орынбасарлардың бағыттаушы эффектілері. 1,  

2, 3-шілік бағыттаушылар. Реакция механизмі. Мысалдары. 

19. Алифатты және ароматты қатардағы орынбасу механизмінің 

ұқсастығы мен айырмашылығы. 

20. Спирттерді алу 

21. Көпатомды спирттерді алу әдістері. Жай эфирлердің химиялық 

қасиеттері. Оксирандар. 

22. Фенолдарды алу әдістері. Хинондар. О- және п-бензохинондардың, 

антрахинонның алынуы. Дильс-Альдер реакциясындағы диенофилдер тәрізді 

хинондар. 

23. Альдегидтер мен кетондардың алынуы. 

24. Альдолды-кротонды конденсацияның қышқылды және негізгі 

катализді реакциясы. 

25. Карбон қышқылдарының және олардың туындыларының алу 

әдістері. Карбон қышқылдарының туындылары: ангидридтер, нитрилдер. 

26. Нитроалкандардың және нитроарендердің синтезі 

27. Полинитроқосылыстардың қатысуымен заряд алмасу комплекстері. 

28. Алифатты және ароматты аминдердің негізгі қасиеттерін салыстыру 

29. Аминтобының қатысуымен жүретін реакциялар. Аминарендердің 

электрофильді орынбасу реакциясы. 

30. Азоқосылыстардың синтезі. Азобояғыштар 

31. Диазоқосылыстар 

32. Аминқышқылдарының синтезі. Изоэлектрлік нүкте. α-

аминқышқылдарының хиральды қасиеттері. 
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33. Альдоз және кетоздың Фишер проекциясындағы стереохимиясы. 

Циклды полуацеталиальдогексоз. α- и β-Аномерлер. 

34. Бір гетероатомды бес мүшелі гетероциклдер 

35. Бір гетероатомды алтымүшелі гетероциклдер 

36. Конденсирленген гетероциклді жүйе 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

Негізгі: 

1. Травень В.Ф. Органическая химия. М.: Академкнига, 2004. – Т.1,2. 

2. Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П. Органическая химия. М.: МГУ, 

2005. – Т.1-4. 

3. Несмеянов А.Н., Несмеянов К.А. Начала органической химии. М.: 

Химия, 1974 г.-Т.1, 2. 

4. Робертс Дж., Кассерио М. Основы органической химии. М.: Мир, 

1978.- Т. 1, 2. 

5. Моррисон Р., Бойд Р. Органическая химия. М.: Мир, ВШ, 1990. 

6. Шабаров Ю.С. Органическая химия. М.: Химия, 2000. -Т.1,2. 

7. Нейланд О.Я. Органическая химия. М.: Высшая школа , 1990. 

8. Терней А. Современная органическая химия. /под ред. Суворова Н.Н.  

М.:Мир, 1981.- Т. 1,2.  

9. Кери Ф, Сандберг Р. Углубленный курс органической химии. М.: 

Химия, 1981. – Т. 1,2. 

10. Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П. Органическая химия. М: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – Т. 1, 2, 3, 4. 

 

Қосымша: 

1. Общая органическая химия. /под ред. Д. Вартона. М.:Химия, 1981.- 

Т.1 – 12. 

2. Органикум. Практикум по органической химии. / перевод с 

немецкого В.М. Потапова. М.: Мир, 1979.- Т. 1,2. 

3. Потапов В.М. Стереохимия. М.: Химия. 1984. 

4. Марч Дж. Органическая химия. М.: Мир, 1987-1988. – Т.1-4. 

5. Потапов В.М., Кочетова Э.К. Химическая информация. Где и как 

искать химику нужные сведения. М.: Химия, – 1988. 

6. Альбицкая В.М., Бальян Х.В. и др. Лабораторные работы по 

органической химии. /под ред. Гинзбурга М.: ВШ, 1982. 

7. Агрономов А.Е., Шабаров Ю.С. Лабораторные работы в 

органическом практикуме. -М.: Химия, 1974. 

8. Органический синтез. Учебное пособие для студентов./ под ред. Н.В. 

Васильева, Т.А. Смолина. М.: Просвещение, 1986. 
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FH2207 – ФИЗИКАЛЫҚ ХИМИЯ 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар: 

Тусупбекова А.С. – химия ғылымдарының кандидаты, физикалық 

химия, катализ және мұнайхимиясы кафедрасының доценті 

Сейлханова Г.А. – химия ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті физикалық химия, катализ және 

мұнайхимиясы кафедрасының профессоры м.а. 

 

Пікір жазғандар: 

Оспанова А.К. – химия ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университеті профессоры 

Балакаева Г.Т. – химия ғылымдарының докторы, Қ.И. Сәтбаев 

атындағы Казақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің профессоры 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Физикалық химия» пәні – «Химия» мамандығы бойынша бакалаврлар 

дайындау бағдарламасының міндетті компоненті. Қазіргі кездегі химия мен 

химиялық технологияның теориялық фундаменті болып есептелетін 

физикалық химия жоғары дәрежелі мамандар дайындауда ерекше роль 

атқарады. Процестің бағытын, жылдамдығын, өнімнің максимал шығымын 

анықтайтын заңдылықтарды айқындау, яғни физикалық химияның негізгі 

міндеттерін іске асыру химиялық процесті басқаруға, оны тез және толық 

өткізуге мүмкіндік береді. Аммиакты синтездеу және тотықтыру, кукірт 

қышқылын алу, домна пештерінде шойын алу, аллюминиді өндіру және т.б. 

химиялық технологиядағы маңызды процестерді жүргізгенде осы процестер 

негізделген реакцияларды физика-химиялық зерттеу арқылы алынған 

деректерге сүйенеді. 

Химия, физика және математика ғылымдарының біртұтастығы бола 

отырып, химиялық айналуларды зерттеуде, оның нәтижелерін практикада 

қолдануда физикалық химия өте маңызды және универсалды кұрал болып 

табылады. 

Құзыреттіліктер (оқыту нәтижелері):  

«Физикалық химия» пәнін оқу нәтижесінде студенттер мына 

құзыреттіліктерге ие болуы тиіс:  

Білу:  

- химиялық термодинамика және кинетиканың негізгі заңдарын;  

- гомогенді және  гетерогенді тепе-теңдік заңдарын; 

- ерітінділер түзілуі мен қасиеттерінің заңдылықтарын; 
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- қайтымсыз, қайтымды, параллельді, тізбектелген, тізбекті және 

гетерогенді реакциялар кинетикасының теориялық негіздерін; 

- гомогенді және  гетерогенді катализдің теориялық негіздері; 

- күшті және әлсіз электролиттер заңдылықтарын; 

- электродтық процестердің термодинамикасы мен кинетикасының 

негіздерін.  

Жасай білу: 

- термодинамика және кинетика заңдарын реал жүйелерді 

зерттеуде қолдануды;  

- химиялық реакцияның термодинамикалық және кинетикалық  

сипаттамаларын есептеуді; 

- физика-химиялық процеске түрлі факторлар әсерін анықтай 

алуды; 

- физика-химиялық процестердің  термодинамикалық және 

кинетикалық  сипаттамаларын анықтау үшін тәжірибе жүргізуді.  

- физикалық химия пәні бойынша практикалық мәселелерді шешу; 

- гомогенді және  гетерогенді реакциялардың термодинамикалық 

және кинетикалық  параметрлерін есептеу; 

- физика-химиялық процесті өткізудің оптимал жағдайларын 

анықтау.  

 

Пререквизиттер: Математика, Физика, Бейорганикалық химия, 

Аналитикалық химия.  

Постреквизиттер: Жалпы химиялық технология, Физика-химиялық  

зерттеу әдістері. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

  

 Кіріспе 

1 Термодинамика негіздер 

1.1 Термодинамиканың бірінші бастамасы. Термохимия  

1.2 Термодинамиканың II-ші бастамасы. Энтропия 

2 Химиялық тепе-теңдік 

3 Фазалық тепе-теңдіктер 

3.1 Гетерогенді тепе-теңдік. Бір- және екікомпонентті жүйелердің  күй 

диаграммалары 

3.2 Сұйықфазалы жүйелердегі гетерогенді тепе-теңдік. Ерітінділер. Идеал 

ерітінділердің заңдары 

4 Химиялық кинетика 

4.1 Қарапайым қайтымсыз реакциялардың формальды кинетикасы 

4.2 Күрделі реакциялардың кинетикалық анализі 

5 Электрохимия 

5.1 Электролиттер ерітінділері 

5.2 Электрохимиялық процестердің термодинамикасы 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Химия» мамандығы бойынша оқитын студенттер үшін физикалық 

химияны оқыту келесі мақсаттарды көздейді. Біріншіден, термодинамика 

заңдарының физикалық мағыналарын ашу, игерген білімдерінің практикалық 

мүмкіндіктерін және нақты мәселелерді  шешу үшін қолдануды, яғни әр 

түрлі теориялық және практикалық есептерді шешкенде қолданылу 

аудандарын студенттерге көрсету. Екіншіден, студенттерді лабораториялық 

сабақтар кезінде физика-химиялық тәжірибені жүгізуге, тәжірибе 

мәліметтерін математикалық өндеуге және теориялық білімдеріне сүйене 

отырып, қорытындылауға, анықтамалық әдебиеттердегі деректерді дұрыс 

қолдануға дағдыландыру.    

Физикалық химияның зерттеу объектілері - химиялық және фазалық 

ауысуар өтетін кезкелген жүйе. 

Физикалық химия және оның жеке бөліктері өнеркәсіптің әртүрлі 

салаларында орын алған көптеген практикалық мәселелерді шешу барысында 

жасалған ғылыми зерттеулердің нәтижесінде қалыптасты және тез дамыды.  

XIX ғасырдың үшінші бөлігінде өнеркәсіп пен химиялық ғылымның 

қарқынды түрде дамуы физикалық химияның жеке ғылым және оқу пәні 

ретінде қалыптасуына мумкіндік берді. 

Физикалық химияның үш зерттеу әдістері – термодинамикалық, 

статистикалық және кванттық механика – көмегімен кез келген күрделі 

мәселені шешуге болады. Қазіргі кезде химиялық ғылымның барлық 

салаларында, әcipece, химиялық технологияда физикалық химия заңдары 

кеңінен қолданылады, сондыктан әлемнің барлық жоғарғы оқу орындарында 

химиялық білім беру жүйесінде физикалық химия химиялық пән ретінде ең 

басты орын алады. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Термодинамика негіздер 

Термодинамиканың бірінші бастамасы. Термохимия  

Термодинамиканың негізгі ұғымдары мен анықтамалары. 

Термодинамиканың бірінші бастамасы. Ішкі энергия, жылу мен жұмыс, 

олардың физикалық және термодинамикалық мағынасы, өзара байланысы. 

Гесс заңы, оның термодинамикалық тұрғыдан негізделуі. Жай заттар мен 

қосылыстардың түзілу және жану жылулары, белгіленулері. Химиялық 

реакцияның жылу эффектісін есептеу үшін стандартты түзілу және жану 

жылуларын қолдану. 

Жылусыйымдылық, оның түрлері және өзара байланыстары. 

Жылусыйымдылықтың және химиялық реакцияның жылу эффектісінің 

температураға тәуелділігі, Кирхгофф теңдеуі. Әр түрлі температурада 
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химиялық реакциялардың және фазалық өзгерістердің жылу эффектілерін 

есептеу. 

 

Термодинамиканың II-ші бастамасы. Энтропия 

Термодинамиканың II-ші бастамасы. Карно циклі және идеал жылу 

машинасының пайдалы әсер коәффициенті.  Каратеодори принципі.  

Энтропия. Тепе-теңді және тепе-теңді емес процестердің энтропиясы. 

Энтропия — процестің бағытының критерийі. Әр түрлі процестердің және 

химиялық реакциялардың энтропиясының өзгерісін есептеу.  

Гельмгольц энергиясы, Гиббс энергиясы, оларды процесс бағытын 

анықтайтын критерилер ретінде қолдану. Жабық жүйелердегі тепе-тендік 

жағдайлары және фундаменталды теңдеулері. Процесс бағытының критериі 

ретінде негізгі термодинамикалық функциялардың салыстырмалы 

сипаттамалары. Гиббс-Гельмгольц теңдеуі. 

Химиялық потенциал. Идеал және реал газддар қоспасындағы 

компоненттің химиялық потенциалы. Ұшқыштық (фугитивтік), ұшқыштық 

(фугитивтік) коэффициенті. Активтілік, активтілік коэффициенті. 

 

Химиялық тепе-теңдік 

Фундаменталды теңдеулер және ашық жүйедегі тепе-теңдік 

жағдайлары. Әр түрлі типті гомогенді жүйелер үшін: идеал және реал газдар 

мен сұйық жүйелер үшін химиялық реакцияның изотерма теңдеуі. Химиялық 

реакцияның изотерма теңдеуі және процесс бағыты. Массалар әрекеттесу 

заңы және химиялық реакцияның тепе-теңдік константасы. 

Химиялық реакция теңдеуінің жазылу түріне және реакциялық қоспа 

құрамының әр түрлі әдістермен өрнектелуіне байланысты тепе-теңдік 

константалары, олардың өзара қатынасы. Газ және сүйық фазаларда моль 

саны өзгеруі   және өзгермеуі арқылы  өтетін химиялық реакциялардың тепе-

теңдік константалары.  

Гетерогенді  химиялық жүйелер, олардағы тепе-теңдік шарттары.Түрлі 

типті гетерогенді жүйелердегі тепе-теңдік константалары. 

Тепе-теңдік константасының температураға тәуелділігі. Вант-Гоффтың 

изобара және изохора теңдеулері. 

Ле-Шателье-Браунның жылжымалы тепе-теңдік принципі 

(температура, әрекеттесуші заттардың бастапқы концентрациясы, қысым 

және еріткіштің әсерін Вант-Гоффтың изобара (изохора) теңдеуі, химиялық 

реакцияның изотерма теңдеуі, КP, КC, Кm, КХ байланыстары арқылы көрсету). 

Абсолюттік энтропия арқылы тепе-теңдік константасын есептеу (Темкин-

Шварцман әдісі). Тепе-теңдіктерді комбинирлеу. 

 

Фазалық тепе-теңдіктер 

Гетерогенді тепе-теңдік. Бір- және екікомпонентті жүйелердің  

күй диаграммалары 
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Гиббстің фазалар ережесі. Клапейрон – Клаузиус теңдеуі. Бірінші және 

екінші текті фазалық ауысулар, олардың ерекшеліктері. Эренфест теңдеуі.   

Бір компонентті жүйелердің күй диаграммаларының жалпы 

сипаттамасы және ерекшеліктері.Су және күкірттің күй диаграммалары.. 

Екікомпонентті жүйелердің балқу диаграммалары: бip эвтектикалы, 

компоненттері химиялық әрекеттесетін жүйелер балқу диаграммалары.   

Қатты ерітінділер.   

Әр түрлі типті балқу диаграммаларының алыну шарттары.Нода, рычаг 

ережесі.Барлық типті балқу диаграммаларында сұйық және қатты фазалар 

құрамдарының өзара байланысы. Практикада балқу диаграммаларын 

қолдану. 

 

Сұйықфазалы жүйелердегі гетерогенді тепе-теңдік. Ерітінділер. 

Идеал ерітінділердің заңдары 

Екі және үш сүйықтықтың бір-бірінде epігіштігі. Yш компонентті 

жүйелердің құрамын белгілеу әдістері. 

Бір-бірінде ерімейтін екі сүйықтық арасында үшінші компоненттің 

таралуы. Таралу коэффициенті және таралу константасы.  

Экстаркция, оның практикада қолданылу аудандары. 

Ерітінділер, Ерітінділер теориясындағы негізгі бағыттар. Ерітінділер 

түзілуінің термодинамикалық шарттары. Парциалды-молдік шамалар. 

Идеал ерітінділердің термодинамикалық қасиеттері. Реал ерітінділер, 

олардың жіктелуі. Рауль заңы. Рауль заңынан ауытқулар және олардық 

себептері.  

Қайнау температурасы (бу қысымы) - құрам (t, P-x) диграммасы. Гиббс 

-Коноваловтың бірінші және екінші заңдары.  

Ерітінділердің коллигативтік қасиеттері.Эбулиометрия. Криометрия. 

Осмос. Вант-Гоффтың изотондық коэффициенті.  

 

Химиялық кинетика 

Қарапайым қайтымсыз реакциялардың формальды кинетикасы  

Химиялық кинетиканың пәнінің негізгі анықтамалары мен түсініктері. 

Химиялық реакция механизмі. Химиялық реакция жылдамдығы, жабық 

жүйедегі гомогенді және гетерогенді реакция жылдамдығына әр түрлі 

факторлардың әсері. Кинетикалық қисықтарды алудың тәжірибелік әдістері.  

Химиялық кинетиканың негізгі постулаты. Химиялық реакцияның 

молекулалығы мен реттілігі. Химиялық реакцияның жылдамдық 

константасы, оның физикалық мағынасы, өлшем бірлігі.  

Қарапайым және күрделі реакциялар. Жабық жүйедегі формальды 

қарапайым гомогенді бір бағыттағы реакциялардың кинетикалық теңдеулері. 

Химиялық реакциялардың реттілігін және жылдамдық константасын анықтау 

әдістері.  
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Химиялық реакция жылдамдығына  температура әсері. Активтену 

энергиясы. Аррениус теңдеуі. «Тиімді» және «шын» активтену энергиялары. 

Активтену энергиясын анықтау әдістері.  

 

Күрделі реакциялардың кинетикалық анализі 

Күрделі: қайтымды, параллельді, тізбектелген реакциялардың 

кинетикалық теңдеулері. Боденштейннің станционарлы концентрация әдісі 

және оны тәжірибеде қолдану. 

Тізбекті реакциялар. Химиялық айналулардың тізбекті механизмі және 

оның қарапайым сатылары. Тармақталмаған тізбекті реакциялардың 

кинетикасы. Тармақталмаған тізбекті реакциялардың кинетикалық 

теңдеулерін құру үшін стационарлық әдісін қолдану. Тармақталған тізбекті 

реакциялардың кинетикалық ерекшеліктері. Тұтану жартылай аралы  

(Н.Н.Семенов теориясы).  

Гетерогенді реакциялардың кинетикасы. Ішкі және сыртқы диффузия 

заңдылықтары. Гетерогенді химиялық процестердің жылдамдық 

константасын анықтау. Гетерогенді реакциялардың шын және мүмкін 

болатын активтену энергиялары. Процестің лимиттеуші сатысын анықтау.  

Катализдегі негізгі түсініктер. Гомогенді катализ. Гомогенді катализдің 

бірге және жеке механизмдері. Қышқылдық және негіздік катализ. 

Гетерогенді катализ. Адсорбция және хемосорбция. Гетерогенді 

каталитикалық реакциялардың кинетикасы. Каталитикалық активтілік және 

селективтілік. Гетерогенді каталитикалық реакциялардың активтену 

энергиясы.  

 

Электрохимия 

Электролиттер ерітінділері 

Электрохимия пәнінің негізгі түсініктері. Электролит ерітінділерінің 

құрылысы туралы көзқарастарды дамыту (Т.Гротгус, М.Фарадей, 

С.Аррениус, И.А.Каблуков). Электролиттік диссоциация себептері. 

Гидраттану және сольваттану процестері. Кристалдық тор энергиясы, 

сольваттану энергиясы.  

Электролиттердің термодинамикалық теориясы. Электролит 

ерітінділернің активтігі және активтік коэффициенті. Дебай-Гюккельдің 

күшті электролиттер теориясы. Иондық атмосфера. Реалды ерітінділердің 

қасиеттерін сипаттау үшін күшті электролиттердің теориясын қолдану.  

Электролиз, Фарадей заңы. Электролит ерітінділерінің 

электрөткізгіштігі. Меншікті, эквивалентті және молярлы электрөткізгіштік, 

олардың физикалық мағынасы. Күшті және әлсіз электролит ерітінділерінің  

электрөткізгіштігінің олардың концентрациясына тәуелділігі. Иондар 

қозғалысының абсолютті жылдамдығы, қозғалғыштық. Кольрауштың 

иондардың қозғаласының тәуелсіздік принципі. Күшті электролиттер 

ертітінділерінің электрөткізгіштігі. Электрофоретикалық эффект, релаксация 

эффектісі.Вин  және Дебай-Фалькенгаген тәжірибелері. Дебай-Онзагердің 
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электрөткізгіштігінің теориясы. Тасымалдау саны, оларды анықтау әдістері. 

Кондуктометрия. 

 

Электрохимиялық процестердің термодинамикасы 
Фазалардың бөліну шекарасында потенциал секірісінің пайда болу 

механизмі. Металл-ерітінді шекарасында қос электрлік қабаттың құрылысы. 

Электродтық процестер. Электрохимиялық потенциал және электрод-ерітінді 

шекарасындағы тепе-теңдік. Электродтық потенциал үшін Нернст теңдеуі. 

Тепе-теңдікті және стандартты электродты потенциал. Электрод, 

гальваникалық элекменттің, электродтық процестің  тізбегін жазу ережесі. 

Электродтардың жіктелуі: I және II текті электродтар, газды электродтар, 

тотығу-тотықсыздану электродтары, салыстырмалы электродтар. 

Гальваникалық элемент, электрохимиялық реакциялар. Гальваникалық 

элементтердің ЭҚК-і. Электрохимиялық элементтің термодинамикасы: ЭҚК 

әдісімен электрохимиялық реакциялардың стандартты термодинамикалық 

сипаттамаларын анықтау.  

Электрохимиялық тізбектің жіктелуі. Химиялық және 

концентрациялық элементтер, олардың жіктелуі. Диффузиялық потенциал: 

пайда болу механизмі, диффузиялық потенциал шамаларын есептеу, жою. 

Потенциометрия, оның қолданбалы аспектілері. 

Металдардың электрохимиялық коррозиясы, оларды коррозиядан 

қорғаудың негізгі әдістері. 

  

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Әр түрлі температурада химиялық реакциялар мен физика-

химиялық  процестердің жылу эффектісін есептеу. 

2. Идеал және реал газдар қатысымен өтетін түрлі процестердің 

ұлғаю жұмысын, ішкі энергиясының өзгерісін, энтальпиясының өзгерісін 

есептеу.  

3. Идеал және реал газдар қатысымен өтетін әр түрлі процестердің 

энтропиясының өзгерісін есептеу.  

4. Әр түрлі температурада химиялық реакциялар мен физико-

химиялық  процестердің энтропиясының өзгерісін есептеу. 

5. Әр түрлі температурада химиялық реакцияның  стандартты 

Гиббс энергиясының өзгерісін және тепе-теңдік константасын   есептеу. 

6. Гиббстің фазалар ережесі және Клапейрон-Клаузиус теңдеуі 

тұрғысынан біркомпонентті жүйелер күй диаграммалары.    

7.  Компоненттері а) өзара әрекеттеспейтін, б) тұрақты химиялық 

қосылыс түзетін, в) тұрақсыз химиялық қосылыс түзетін екі компонентті 

жүйелер күй диаграммалары. 
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8. Түрлі ретті қарапайым бірбағытты химиялық реакциялардың 

кинетикалық сипаттамаларын (w, K, n) есептеу. 

9. Аналитикалық және графикалық жолмен химиялық 

реакциялардың активтену энергиясын есептеу. 

10. Қайтымды, параллельді, тізбектелген, тізбекті және гетерогенді 

реакциялардың  кинетикалық сипаттамаларын есептеу.  

11. Электролит ерітінділері үшін орташа иондық активтілік 

коэффициентті, молялдықты, активтілікті және жалпы активтілікті анықтау.   

12. а) инертті анодпен, б) еритін анодпен түрлі тұздар ерітінділері 

мен балқымасын электролизге ұшырату сызбасын құру. 

13. Меншікті электрөткізгіштіктері негізінде әртүрлі 

концентрациялардағы әлсіз электролиттерді  шексіз сұйылтқанда олардың 

молярлық электрөткізгіштігін және  диссоциациялану константасын анықтау.  

14.  Меншікті электрөткізгіштіктері негізінде әртүрлі 

концентрациялардағы күшті электролиттерді  шексіз сұйылтқанда олардың 

молярлық электрөткізгіштігін анықтау. 

15. Химиялық тізбектер құру, берілген элементте өтетін 

электрхимиялық реакцияның термодинамикалық функцияларын (rG, rH, 

rS) есептеу. 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Әр түрлі температурада химиялық реакциялар мен физика-

химиялық  процестердің жылу эффектісін есептеу нәтижелерін талдау және 

қорытындылау. 

2. Идеал және реал газдар қатысымен өтетін түрлі процестердің 

ұлғаю жұмысын, ішкі энергиясының өзгерісін, энтальпиясының өзгерісін 

есептеу нәтижелерін талдау және қорытындылау.   

3. Идеал және реал газдар қатысымен өтетін әр түрлі процестердің 

энтропиясының өзгерісін есептеу нәтижелерін салыстырмалы талдау.  

4.  Әр түрлі температурада химиялық реакциялар мен физико-

химиялық  процестердің энтропиясының өзгерісін есептеу нәтижелерін 

теориялық тұрғыдан негіздеу. 

5. Әр түрлі температурада химиялық реакцияның  стандартты 

Гиббс энергиясының өзгерісін және тепе-теңдік константасын есептеу 

нәтижелерін талдау және қорытындылау. 

6. Гиббстің фазалар ережесі және Клапейрон-Клаузиус теңдеуі 

тұрғысынан біркомпонентті жүйелер күй диаграммаларын талдау  

7. Компоненттері а) өзара әрекеттеспейтін, б) тұрақты химиялық 

қосылыс түзетін, в) тұрақсыз химиялық қосылыс түзетін екі компонентті 

жүйелер күй диаграммаларын талдау. 



66 
 

8. Түрлі ретті қарапайым бірбағытты химиялық реакциялардың 

кинетикалық сипаттамаларын (w, K, n) есептеу нәтижелерін салыстырмалы 

түрде талдау.   

9. Аналитикалық және графикалық жолмен химиялық 

реакциялардың активтену энергиясын есептеу және реакция жылдамдығына 

температура мен катализатор әсерін талдау.  

10. Қайтымды, параллельді, тізбектелген, тізбекті және гетерогенді 

реакциялардың  кинетикалық сипаттамаларын есептеу нәтижелерін талдау 

және қорытындылау.  

11. Электролит ерітінділері үшін орташа иондық активтілік 

коэффициентті, молялдықты, активтілікті және жалпы активтілікті есептеу 

нәтижелерін талдау.   

12. а) инертті анодпен, б) еритін анодпен түрлі тұздар ерітінділері 

мен балқымасын электролизге ұшыратудың сандық сипаттамаларын есептеу 

және талдау.  

13. Меншікті және молярлық электрөткізгіштіктері негізінде әртүрлі 

концентрациялардағы әлсіз электролиттердің  диссоциациялану дәрежесі мен 

константасын есептеу.  

14. Гальваникалық  элементте өтетін электрхимиялық реакцияның 

термодинамикалық функцияларын (rG, rH, rS) есептеу нәтижелерін 

талдау.  

15. Ион тасымалдайтын және тасымалдамайтын концентрациялық 

тізбектердің ЭҚК есептеу нәтижелерін талдау.    

 

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

Kipicne сабақ. Лабораториялық практикумды жүргізу әдістемесі, 

лабораториялық журналды толтырудың ережелері және есеп беру түрлерімен 

танысу. Өлшеулердің қателері, график турғызу, қауыпсіздік техникасы. 

2.   Термохимия: 

1) тұздың суда еру жылуын өлшеу; 

2) тұздың кристалгидратының түзілу жылуын анықтау; 

3) бейтараптану жылуын өлшеу; 

4) сұйықтардың жылу сыйымдылығын өлшеу; 

5) органикалық заттардың жану жылуын анықтау; 

6) кристалдық заттардың балқу жылуын анықтау.  

3. Бір-, екі- және үшкомпонентті жүйелердегі гетерогенді тепе-

теңдік: 

1) индивидуал заттардың қаныққан бу қысымының температураға 

тәуелділігін зерттеу: сұйық - бу және қатты - бу тепе-теңдіктері; 

2) екікомпонентті жүйенің қайнау температура - құрам диаграммасы; 

3) екі компонентті төменбалқитын (органикалық) жүйелердің балқу 

диаграммаларын зерттеу; 
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4) екі- және үшкомпонентті жүйелердегі шекті еритін сұйықтардың 

өзара ерігіштігін зерттеу; 

5) өзара араласпайтын екі сұйықтықтарда үшінші компоненттің 

таралуын және молекулалық күйін зерттеу. Экстракция. 

4.   Химиялық  тепе-теңдік: 

1) таралу коэффициентін анықтау; 

2) сұйық және газ фазаларда өтетін гомогенді реакциялар тепе-теңдігін 

зерттеу; 

3) гетерогенді жүйелердегі химиялық тепе-теңдікті зерттеу 

(карбонаттардың ыдырауы); 

4) абсолюттіқ энтропия әдісімен тепе-теңдік константасын (Темкин-

Шварцман әдісі) және моль сандарының өзгермейтін және өзгеретін 

жүйелерде тепе-теңдік концентрацияларын немесе қысымдарын есептеу; 

5) жүйедегі химиялық тепе-теңдікке температураның, қысымның және 

әрекеттесуші заттардың бастапқы концентрацияларының әсерін зерттеу 

(Вант-Гоффтың изобара және изотерма теңдеулерінің негізінде есептеу). 

5.  Ерітінділер: 

1) еріген заттың молекулалық массасын және молекулалық күйін 

эбулиометриялық және криометриялық әдіспен анықтау; 

2) еріген заттың молекулалық массасын және молекулалық күйін 

анықтау. 

 

5. Химиялық кинетика: 

1) сутек иондарының қатысында күрделі эфирдің гидролиздену 

жылдамдығын зерттеу 

2) тиомочевинаны гексацианоферрат (ІІІ) пен тотықтыру реакциясы 

кинетикасын зерттеу; 

3) марганец оксалат комплекстік ионының ыдырау кинетикасын 

зерттеу; 

4) гидроксил иондарының қатысында күрделі эфирдің сабындалуының 

жылдамдығын зерттеу. 

6.  Электролит ерітінділері: 

1) электролит ерітінділерінің электр өткізгіштігін өлшеу; 

2) электролит ерітінділерінің электр өтқізгіштігінің электролит 

концентрациясына тәуелділігі; 

3) ерітіндіде иондар қозғалының абсолютті жылдамдығын анықтау. 

7.  Гальваникалық тізбектердің электр қозғаушы күші: 

1) Даниэль-Якоби элементінің ЭҚК-ін анықтау; 

2) тотығу-тотықсыздану электродының стандартты  потенциалын 

анықтау; 

3) диффузиялық потенциалды өлшеу. 
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2011.- 149 б.  

 

Қосымша:   

1. Асманова Н.А., Утегулов Р.Н., Петрова Е.А. Физикалық химия. 1-

ші бөлім: тестілер және курс бағдарламалары /Аударған   Тусупбекова А.С./. 

Алматы: Қазақ ун-ті,- 2005. -  246 б. 

2. Оспанова А.К., Сыздықов Р.Р., Оспанов Х.Қ., Жусупова А.Қ. 

Физикалық химия. 2-ші бөлім: Бағдарлама және тестілік сұрақтары. Алматы: 

Қазақ ун-ті, 2003. - 122 б. 

3. Физика-химиялық шамалардың қысқаша анықтамалығы / Жалпы 

ред. А. А. Равдель, А. М. Пономарева /Аударғандар  А.С. Тусупбекова және 

М.Г. Мурзагалиева/. Алматы: Қазақ ун-ті, 2008.  

4. Оспанова Ә.К., Сейілханова Г.А., Панова Е.Н. Физикалык химия 

пәнiнiң лабораториялык практикумы. Алматы: Казак ун-тi, 2004. - 98 б. 

5. Оспанова А.К., Сейлханова Г.А., Мурзагалиева М.Г. Физикалық 

химия пәнінің лабораториялық сабақтарына арналған методикалық нұсқау 

(электрлік химия). Алматы: Қазақ ун-тi.- 2008. - 71 б. 

6. Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия. М.: Высшая  

школа,-2006. - 526 с. 

7. Основы физической химии. Теория и задачи: учеб. пособие для 

вузов /В.В. Еремин, С.И. Каргов, И.А. Успенская, Н.Е. Кузьменко, В.В. 

Лунин. — М.: «Экзамен», 2005. - 480 с.  

8. Афанасьев Б. Н., Акулова Ю. П. Физическая химия. Изд-во: Лань, 

2012. – 464 с. 

9. Харитонов Ю. Я. Физическая химия. Изд-во: ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 608 с. 

10. Дамаскин Б.Б., Петрий О.А., Цирлина Г.А.  Электрохимия. М.: 

Химия, 2001. - 624 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19677526/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19419178/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/2351562/


69 
 

АН 2301 – АНАЛИТИКАЛЫҚ ХИМИЯ 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Автор: 

Бадавамова Г.Л., химия ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті аналитикалық, коллоидтық химия және 

сирек элементтер технологиясы кафедрасының доценті; 

 

Пікір жазғандар: 

Минажева Г.С., педагогика ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті аналитикалық, коллоидтық химия және 

сирек элементтер технологиясы кафедрасының профессор міндетін 

атқарушы; 

Азимбаева Г.Т., химия ғылымдарының кандидаты, Абай атындағы 

атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті химия кафедрасының 

доценті. 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Аналитикалық химия – химиялық талдаудың әдістері және құралдары 

жөніндегі ғылым. Сапалық және сандық талдаулар аналитикалық химияның 

дәстүрлі негізгі құрамдас бөліктері болып табылады.  

Сапалық талдау әдістері заттың сапалық құрамы мен элементтердің 

химиялық қасиеттерінің арасындағы тәуелділікке негізделген. Күрделі 

нысанды сапалық талдаусыз халық шаруашылығы салалары қызметінің, 

табиғатты және халық денсаулығын бақылаудың негізін құрайтын сандық 

химиялық талдау мүмкін емес. Талдаусыз іргелес жаратылыс ғылымдарының 

да дамуы мүмкін емес. 

Аналитикалық химияның дамуы талдау әдістерінің алуан түрлілігін 

және олардың құрама түрлерінің пайда болуын туғызды. Элементтерді 

айқындау әдістерін қолдану мүмкіндіктері олардың физика-химиялық мәнін, 

жалпы  химиялық заңдылықтарын оқып білуге негізделеді. Аналитикалық 

химияның элементтерді айқындауға арналған бөлімдерін терең меңгеру үшін 

бұл пән бойынша іргелі теориялық білімдер қажет. 

Сандық талдау зат құрамындағы иондар мөлшерін, элементтерді, 

химиялық қосылыстарды, функционалды топтарды анықтайды. Сандық 

талдау өнеркәсіптің барлық салаларында үлкен қолданбалы мәнге ие, ол 

жаратылыстану мен техникалық ғылымдардың, археология, минералогия, 

геология мен медицина ғылымдарының дамуының ажыратылмайтын шарты 

болып табылады. Сандық талдаусыз адамның, жануарлардың тіршілік 

қызметін және олардың өмір сүруінің табиғи ортасын бақылау мүмкін емес. 
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Сандық талдау жаңа материалдар мен ғарыштық материяның құрамы 

мен қасиеттерін де зерттеу әдісі болып табылады. Техника мен прибор 

жасауды жетілдірумен, кедей табиғи шикізаттарды қайта өңдеу 

мәселелерімен қатар талдаудың өте сезімтал және экспресті физико-

химиялық және физикалық әдістерін кең қолдану қажеттігі туындады. 

Алайда химиялық әдістер стандартты үлгілерге, шикізат пен өндіріс 

өнімдерінің негізгі компоненттеріне бақылау жүргізудің прецизионды 

әдістері болып қала береді. Осыдан сандық талдауды және оның заманауи 

талдау әдістерін меңгеру өндірісте, оқу орындары мен ғылыми мекемелерде, 

және де т.б. жұмыс істейтін химиктің кәсіптік қажеттілігі болып табылады. 

Берілген пәнді меңгеру студенттің химияның барлық басқа 

бөлімдерінің негізін құрайтын аналитикалық химия жөніндегі білімдерін 

тереңдетеді, оның оқу материалын игерудегі дербестігін, нақты мәселелерді 

зерттеудегі ойлау логикасын дамытады, химиктің мұқият және терең ойлы 

жұмыс істеуге қажетті дағдыларын қалыптастырады. 

 

Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер иеленуге тиіс құзыреттер: 

- студент жалпы және өзіндік (спецификалық) сапалық реакциялардың 

жүру шарттарын, жүйелі және бөлшек талдаулардың негізі мен 

ерекшеліктерін теориялық игеруі керек;   

- студент берілген күрделі затты (тұз, құйма және т.б.) сапалық талдау 

сызбанұсқасын оңтайландыруды үйренуі керек; 

- студент элементтердің әр түрлі құрастырмалық және ара қатынастық 

жартылай микромөлшерлерімен тәжрибелік жұмыс жүргізу дағдыларына ие 

болуы керек;  

- студент үлгіні дайындау негіздерін, оптималды құрылымды және таза 

тұнбаларды алу әдістерін, стандартты ерітінділер дайындау тәсілдерін, 

меңгерілетін әдістердің негізгі принциптерін, олардың негізінде жатқан 

химиялық процестердің мәнін білуі керек; 

- көп компонентті объектіден талданатын затты (ион, элемент, 

қосылыс) бөліп шығарудың теориялық негіздерін меңгеру; 

- бакалавриат студенттерін талданатын заттың құрамы мен талдау  

объектісінің табиғатына сәйкес талдау әдісін дұрыс таңдауға үйрету; 

- студент аналитикалық приборлар мен өлшегіш қондырғыларды 

қолдануды, талдау схемаларын құруды, талдауды сәйкес әдістеме бойынша 

өз бетінше орындауды, ерітінділер концентрациялары, берілген өлшеулер 

бойынша зат мөлшерін, тұнбалардың ерігіштігін, қышқыл, негіз, тұз, буфер 

қоспалары ерітінділерінің қышқылдығы бойынша сандық есептеулер жүргізе  

білуі керек; 

- студент аналитикалық таразыда өлшеу, гравиметрлік және 

титриметрлік операцияларды орындау, талдау нәтижелерін математикалық 

статистика әдісімен өңдеу және сандық талдау нәтижелерін келтіру  

дағдыларын меңгеруі қажет; 



71 
 

Пререквизиттер (пәнді меңгеруге қажет білімдер мен дағдылар 

беретін алдын-ала оқылатын пәндер): бейорганикалық химия; шектес 

пәндер - физика; жоғары математика, информатика. 

Постреквизиттер: талдаудың аспаптық әдістері, аналитикалық 

химияның таңдамалы тараулары. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№  Пәннің бөлімдері 

1. Аналитикалық химия пәніне кіріспе. 

2. Сапалық талдаудағы айқындау және идентификациялау әдістері. 

3. Аналитикалық химиядағы бөлу, айыру  және концентрлеу әдістері. 

4. Аналитикалық химиядағы реакциялар мен үдерістер. Идеалды және 

реалды жүйелер. 

5. Химиялық талдаудың метрологиялық негіздері. 

6. Химиялық сандық талдау әдістері. Гравиметрия. 

7. Химиялық сандық талдау әдістері. Титриметрия. 

8. Электрхимиялық талдау әдістері. Потенциометрия. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Аналитикалық химия өзге жаратылыс тану ғылымдарының ішінде өте 

маңызды орын алады. Аналитикалық химияның әдістері табиғаттағы  

процестер жөнінде көптеген тәжрибелік, ғылыми мәліметтер жинаудың және 

алудың, сонымен бірге халық шаруашылығының көптеген салаларында әр 

түрлі шешімдер қабылдаудың негізі болып табылады. 

Аналитикалық химия – пәнаралық ғылым. Ол әр түрлі ғылымдардың 

(физиканың, математиканың, метрологияның және т.б.) принциптері мен 

заңдылықтарын қолдана отырып талдау әдістерін, техникалық тәсілдерін, 

аналитикалық сигналды тіркеу жолдарын, талдау нәтижелерін өңдеу 

әдістерін жасап ұсынады. Сонымен бірге, аналитикалық химия көптеген 

ғылымдардың болашағы бар арнайы бағыттарын жасау арқылы олардың 

дамуын қамтамасыз етеді. Мысалы, биохимия химиялық заттарды, олардың 

тірі организмдердегі өзгерістерін, геохимия жердің және планеталардың 

химиялық құрамын зерттейді, олардың пайда болуын және жасын 

анықтайды, агрохимия топырақты, табиғи суларды қолайлы пайдалану 

заңдылықтарын зерттейді, минералогия және медицина ғылымдары да 

аналитикалық химияның оларға қосатын баға жетпес үлесінсіз дами 

алмайды. Технологиялық ғылымдардың да дамуы аналитикалық әдістер мен 

аспаптарды пайдалануға негізделген: бірде-бір технологиялық процесс 

алғашқы технологиялық, арбитраждық және экологиялық бақылаусыз 

жүргізілмейді. Аналитикалық химия халық шаруашылығының алдыңғы 
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қатарлы салаларында – қайта өңдеу, аспаптар жасау, атом өнеркәсібі 

салаларында, металлургияда және т.б. – маңызды шешімдер қабылдауда кең 

қолданылады.  

Аналитикалық химия - бүгінгі күні жетілдірілген теориясы және 

қуатты заманауи аппаратурасы бар жоғары дамыған дербес ғылым. 

Аналитикалық химия белгілі бір дәрежеде бүкіл химияның түп негізі болып 

табылады. Ол үлкен тарихи жолдардан өтті, оны негізгі үш кезеңге бөлуге 

болады: алхимия және иатрохимия (ІУ-ХУІІ ғ.), флагистон дәуірі (ХУІІ-ХУІІІ 

ғ.), жаңа заман периоды (ХІХ-ХХ в.). 

Аналитикалық химияның жаңа замаңғы дамуы оның әдістерінің және 

аппаратурасының қарқынды дамуымен ерекшелінеді, талдауда 

хроматография, масс-спектрометрия, фотометрия, электрхимиялық және  

ядролы-физикалық әдістер қолданыла бастады. Бүгінгі күні талдаудың әр 

түрлі әдістері (ара қашықтықты, жергілікті, далалық, бұзбай талдау) жиі 

ұсынылуда, аналитикалық қондырғылардың автоматтандырылуы, 

компьютендірілуі жүргізілуде, аналитикалық нысандардың (бейорганикалық, 

органикалық, биологиялық) өрісі кеңеюде, талдаудың метрологиялық 

параметрлері жақсартылуда. Талдаудың мүмкіндіктері заттың тек 

нанограмды мөлшеріне ғана емес, оның пикограммды мөлшеріне де тарайды. 

Болашақта аналитикалық химия алдында жеке атомдарды анықтау,  

фемтосекундты аналитикалық әрекеттесулерді қолдану міндеттері тұр. 

Сондықтан да берілген пәннің мақсаты: 

-  студенттерге қазіргі заманғы сапалық талдаудың теориялық негіздері, 

оның құрамы күрделі заттардағы элементтерді бөлу, концентрлеу және 

айқындау үшін қолданылатын әр түрлі әдістері жөнінде мәліметтер беру, бұл 

әдістердің мүмкіндіктері мен шектеулерін көрсету; 

-  студенттерді иондардың жартылай микромөлшерлерін әр түрлі 

жүйелік анализ шеңберінде практикалық толық бөлу мен концентрлеудің 

әдістемелік дағдыларына, экспрессті бөлшек талдауды тиімді пайдалануға 

үйрету; 

- студентті алынған талдау нәтижелерін синтездеудің және байқалған 

құбылыстар негізінде талдап қорыту жасаудың логикалық ойлау 

дағдыларына үйрету; 

-  студентті талданатын заттың құрамы мен құрылымын анықтауға, 

оның белгілі бір үлгіге сәйкестігін жоғары дәрежеде теориялық тұрғыдан 

түсіндіруге және өлшеу нәтижелерін өңдеуге үйрету. 

Талдау объектілері: 

- өндіріс өнімдері (металдар, құймалар, дәрі-дәрмектер, 

катализаторлар және т.б.); 

- қоршаған орта (ауа, су, топырақ, өсімдіктер); 

- адам ағзаларының әр түрлі бөлінулері (зәр, қан, шырыш т.б.); 

- ғарыш объектілері (ай, планеталар); 

- табиғи шикізаттар (тау жыныстары, кендер, минералдар). 
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Аналитикалық химияның сапалық талдау әдістері - химиялық, 

физикалық, биологиялық әдістер. Олар заттың сапалық құрамы мен оның 

құрамындағы элементтердің химиялық, физикалық және биологиялық  

қасиеттерінің арасындағы тәуелділікті анықтауға негізделген. 

Аналитикалық химияның сандық талдау әдістері – химиялық, 

физикалық, физика-химиялық, биологиялық әдістер. Олар заттың сандық 

мөлшері мен оның құрамындағы элементтердің сәйкес қасиеттерінің 

арасындағы тәуелділікті анықтауға негізделген. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Аналитикалық химия пәніне кіріспе 

Аналитикалық химия пәні, оның құрылымы, ғылымдар жүйесіндегі 

орны, практикамен байланысы. Аналитикалық химияның мақсаты мен 

міндеттері. Аналитикалық химияның ғылымдағы, экономикадағы және басқа 

салалардағы  маңызы. Аналитикалық химияның негізгі даму кезеңдері. 

Аналитикалық химияның қазіргі заманғы күйі және даму бағыттары.  

 

Сапалық талдаудағы айқындау және идентификациялау әдістері 

Талдау түрлері. Макро-, микро-, жартылай-микро- және  

ультрамикроанализ. Элементтерді айқындау әдістері. Аналитикалық 

реакциялардың жүру жағдайлары. Катиондар мен аниондардың 

аналитикалық топтарға жіктелуі. Заттарды анықтау шегін төмендету 

тәсілдері. Аналитикалық реакциялардың талғағыштығын (селективтілігін) 

жоғарылату тәсілдері. Бөлшекті және жүйелі талдау жолдары. 

Гидроксидтерді, хлоридтерді, сульфаттарды, сульфидтерді, фосфаттарды, 

карбонаттарды тұндыру жағдайлары және олардың ерігіштіктері. 

Катиондарды жүйелік сапалық талдау сызбанұсқалары (күкіртсутекті және 

күкіртсутекті емес). Аниондар анализі. Белгісіз заттың анализі. 

 

Аналитикалық химиядағы бөлу, айыру  және концентрлеу әдістері 

Негізгі бөлу әдістері, оларды таңдау және бағалау. Иондарды бөлу мен 

концентрлеудің негізгі сандық параметрлері. Таралу константасы және 

таралу коэффициенті. Бөліп  алу (ажырату) факторы. Бөліну факторы. 

Тұндыру реакцияларын қолданып элементтерді бөлу. Ерітіндіде әртүрлі рН 

жасау, комплекстүзілу және тотығу-тотықсыздану реакцияларын қолдану 

арқылы иондарды бөлу. Экстракция. Әдістің мәні және маңызы. 

Экстракциялқ процестердің жіктелуі. Бейорганикалық қосылыстарды 

экстракциялау жағдайлары. Реэкстракция. Экстракцияның сандық 

параметрлері. Катиондар мен аниондарды экстракциялық бөлу, концентрлеу 

және бөліп шығару сызбанұсқалары. Хроматография. Әдістің негізгі 

принциптері. Хроматографиялық әдістердің жіктелуі. Ионалмасу 

хроматографиясы, иониттердің түрлері. Ионалмасу процестерінің сапалық 
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және сандық сипаттамалары. Элементтерді ионалмасу хроматография 

әдісімен бөлу. 

 

Аналитикалық химиядағы химиялық реакциялар мен үдерістер 

Идеалды және реалды жүйелер. 

Реакциялар мен үдерістердің тепе-теңдік константасы. Заттың идеалды 

және реалды жүйелердегі күйі. Ерітіндінің иондық күші. Активтік 

коэффициенті, активтік. Термодинамикалық, концентрациялық және шартты 

тепе теңдік константалары. Қышқыл-қосарласқан негіз-еріткіш жүйесіндегі 

тепе-теңдік. Қышқылдық және негіздік константалар. Еріткіштердің 

қышқылдық және негіздік қасиеттері. Автопротолиз константасы. 

Қышқылдар мен негіздер күшіне еріткіш табиғатының әсері. Еріткіштердің 

нивелирлеуші және дифференцирлеуші әсерлері. Протолиттік теория 

тұрғысынан тұздардың гидролиз құбылысын түсіндіру. Буферлі жүйелер 

және олардың қасиеттері. Буферлі сиымдылық. Сатылай комплекстүзілу. 

Комплексті қосылыстардың сандық параметрлері: тұрақтылық және 

тұрақсыздық (сатылай және жалпы) константалары, комплекстену 

функциясы. Тұнба-ерітінді жүйесіндегі тепе-теңдік. Тұнбалардың түзілу 

және оларды еріту жағдайлары. Ерігіштік көбейтіндісі. Бөлшектеп тұндыру. 

Тұнбалардың ерігіштігі. Тұнба ерігіштігіне әртүрлі факторлардың әсері. 

Тотығу-тотықсыздану тепе-теңдігі. Редокс-жүйелердің тотығу-

тотықсыздану потенциалына әр түрлі факторлардың (иондық күш, рН, 

комплекстүзілу, қатты фаза түзілу) әсері. Формальді потенциал.  

 

Химиялық талдаудың метрологиялық негіздері 

Сандық талдау нәтижелерінің әр түрлі қателіктерін есептеу. Абсолютті 

және салыстырмалы қателіктер. Жүйелі қателіктерді анықтау. Өрескел 

қателіктерді анықтау. Талдау нәтижелерін статистикалық өңдеу және 

кездейсоқ  қатенің шамасын есептеу. 

 

Химиялық сандық талдау әдістері. Гравиметрия 

Гравиметрлік талдаудың мәні. Гравиметрлік талдау әдісініің жіктелуі. 

Тұндырғышты таңдау. Гравиметрияда қатты фаза түзілу механизмі. 

Тұнбаның құрылымының оның жеке қасиеттері мен тұндыру жағдайларына 

тәуелділігі. Кристалдық және аморфтық тұнбалар, оларды алу жағдайлары. 

Тұнбаның тұндырылатын және гравиметрлік түрлері, оған қойылатын 

талаптар. Тұнбаны жуу. Жуғыш сұйықтықты таңдау. Гравиметрлік талдау 

әдісін іс жүзінде қолдану мысалдары. Темірді(ІІІ) оксид түрінде, барийді 

барий сульфаты түрінде, кальций мен магнийді олар ерітіндіде бірге 

жүргенде гравиметрлік анықтау.   

 

Химиялық сандық талдау әдістері. Титриметрия. 
Титриметрлік талдау әдістерінің жіктелуі. Титриметрияда 

пайдаланылатын реакцияларға қойылатын талаптар. Титриметрлік 
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анықтаулар түрлері: тура және кері титрлеу, орнын басу титрлеуі. 

Титриметрияда ерітінді концентрациясын өрнектеу тәсілдері.  

Қышқыл-негіздік титрлеу. Бренстед-Лоуридің протолиттік теориясы. 

Қышқыл-негіздік титрлеудің түрлері. Титрлеу барысында ерітінді рН-ның 

өзгеруі. Титрлеу қисықтарын (бірнегіді және көпнегізді қышқылдарды, 

негіздерді титрлеу) құру және оларды талдау. Титрлеу қисығының сипатына 

әсер ететін факторлар. Титрлеудің соңғы нүктесін анықтау тәсілдері: 

индикаторлық және инструменталды әдістер (рН-метрия). Қышқыл-негіздік 

титрлеу индикаторлары, олардың түрлері және табиғаты. Индикаторлардың 

сандық сипаттамалары. Қышқыл-негіздік титрлеуге индикаторды таңдау. 

Қышқыл-негіздік титрлеуді тәжірибелік қолдану мысалдары. Судың 

кермектігін, соды мен сілті қоспасын және т.б. талдау. 

Комплексонометрлік титрлеу. Титриметрияда қолданылатын 

комплекс түзу реакциялары, оларға қойылатын талаптар. Комплексондар, 

олардың ерекшеліктері. Металл комплексонаттарының тұрақтылығына рН-

тың әсері. Металлхромды индикаторлар, оларға қойылатын талаптар. 

Комплексонометрлік титрлеу тәсілдері. Комплексонометрлік титрлеуді 

тәжірибелік қолдану мысалдары (кальцийді, магнийді және олардың 

қоспасын, алюминийді және т.б.) анықтау. 

Тұндырып титрлеу. Тұндырып титрлеуде қолданылатын реакцияларға 

қойылатын талаптар. Аргентометрия. Гей-Люссак, Мор, Фольгард, Фаянс 

әдістері. Тұндырып титрлеу қисықтары. Титрлеу қисықтары пішініне әсер 

ететін факторлар. Тұндырып титрлеудің индикаторлары. Тұндырып 

титрлеуді тәжірибелік қолдану мысалдары. Мырышты калийдің 

феррицианиді ерітіндісімен титрлеп анықтау.  

Тотығу-тотықсыздану титрлеуі. Тотығу-тотықсыздану 

реакцияларының тепе-теңдік константасы. Титрлеу қисықтарын құру және 

талдау, олардың пішініне әсер ететін факторлар. Тотығу-тотықсыздану 

титрлеуі индикаторлары, олардың сандық сипаттамалары және титрлеуге 

таңдау. Перманганатометрия. Перманганат ерітіндісін даярлау және 

стандарттау. Перманганатометрлік әдістің артықшылары мен кемшіліктері. 

Темірдің тұздарын анықтау. Иодометрия. Иодометрлік әдістің мәні. Иод-

иодид жүйесін  анықталатын заттардың стандартты потенциалына, ерітінді 

рН-на байланысты тотықтырғыш немесе тотықсыздандырғыш ретінде 

пайдалану. Тиосульфат ерітіндісін стандарттау. Крахмалды индикатор 

ретінде қолдану. Мысты иодометрлік анықтау. Дихроматометрия. Әдістің 

мәні. Дихроматометрияда қолданылатын индикаторлар. Темірді анықтау.  

 

Электрхимиялық талдау әдістері. Потенциометрия. 

Аналитикалық химиядағы электрхимиялық талдау әдістеірі. Тура 

потенциометрия. Қолданылатын электродтардың жіктелуі және сипаттамасы. 

Индикаторлы және салыстыру электродтары. Потенциалды өлшеу. 

Потенциометрлік титрлеу. Титрлеу барысында потенциалдың өзгеруі. 

Титрлеудің соңғы нүктесін анықтау тәсілдері. 
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ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Қышқыл-негіздік жүйелік талдау жолы бойынша І-УІ топтар 

катиондарының аналитикалық қасиеттері. 

2. Катиондарды айқындауға бақылау-аналитикалық есептер: І, УІ 

топтар;  ІІ-ІІІ топтар; ІУ-У топтар; І-УІ топтар. 

3. Бунзен жіктелуі бойынша аниондардың аналитикалық қасиеттері. 

4. Аниондарды айқындауға бақылау-аналитикалық есептер: І-ІІІ 

топтар; ІУ-УІІ топтар. 

5. Белгісіз затты талдау. 

6. Үлгідегі барийді, темірді гравиметрлік анықтау. 

 Титриметрлік талдау әдістері:  

7.  Судың карбонатты кермектілігін анықтау. 

8.  (NaOH+Na2CO3) не  (NaHCO3 + Na2CO3)  қоспасын анықтау. 

9. Кальцийді мен магнийді  бірге  жүргенде  және  алюминийді 

комплексонометрлік титрлеп анықтау. 

10. K4[Fe(CN)6] ерітіндісін қолданып мырышты тұндырып титрлеу 

арқылы анықтау. 

11. Темірді перманганатометрлік титрлеп анықтау. 

12. Темірді дихроматометрлік титрлеп анықтау. 

13. Мысты иодометрлік титрлеп анықтау. 

14. Тұз және сірке қышқылдары қоспасын потенциометрлік титрлеп 

анықтау. 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖӘНЕ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК 

ЖҰМЫСТАРЫ (СӨЖ, СОӨЖ)  ҮШІН ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ  

 

1. Аналитикалық реакциялардың негізгі түрлері: қышқылды-

негіздік, комплекс түзілу, тотығу-тотықсыздану, тұнба түзілу. Идеалды және 

реалды жүйелер. Ерітіндінің иондық күші. Активтік коэффициент, активтік. 

Термодинамикалық, концентрациялық және  шартты тепе-теңдік 

константалары. 

2. Бір- және көпнегізді қышқылдар мен негіздер ерітінділерінің, 

тұздар және буферлі қоспалар ерітінділерінің рН мәндерін есептеу. Әлсіз 

қышқылдар және әлсіз негіздер құрамының ерітінді рН-на тәуелділігі.  

3. Комплекстүзілу реакцияларының сандық сипаттамаларын 

есептеу: (комплекстің тұрақтылық және тұрақсыздық константалары, 

комплекстену функциясы, комплексті бөлшектердің мольдік үлестері мен 

тепе-теңдік концентрациялары). 

4. Тұнба түзілу реакцияларының сандық сипаттамаларын (тұнбаның 

ерігіштік көбейтіндісі, тұнба түзілу шарты, тұнба ерігіштігі, әр түрлі 

факторлардың тұнба ерігіштігіне әсері) есептеу. 
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5. Тотығу-тотықсыздану реакцияларының сандық сипаттамаларын 

(әр түрлі факторлардың редокс-жүйелердің стандартты потенциалы мен тепе-

теңдік константасына әсері) есептеу. 

6. Гравиметрлік талдау әдісінің есептеулері: өлшендіні, еріткіш пен 

тұндырғыштың көлемін; гравиметрлік фактор, талдау нәтижелерін,  тұнбаны 

жуған кездегі шығындарды есептеу. Талдау нәтижесін құрғақ затқа қайта 

есептеу. Жанама талдау нәтижелерін есептеу. 

7. Титриметрлік талдау әдістерінің есептеулері: эквиваленттік 

факторларды, ерітінділер концентрацияларын (титрді, молярлы 

концентрацияны, эквиваленттің молярлы  концентрациясын, массалық 

үлесті) есептеу. Екінші ретті стандарттардың титрін анықтау, ерітінділерді 

сұйылту есептеулері. 

8. Тура, кері, орынбасу титрлеулері  бойынша талдау нәтижелерін 

есептеу. Әр түрлі титрлеу үрдісіндегі жүйенің рН мәнін, потенциалын және 

анықталатын заттардың тепе-теңдік концентрацияларын есептеу.  

9. Сандық талдау нәтижелерінің әр түрлі қателіктерін есептеу. 

Абсолютті және салыстырмалы қателіктер. Жүйелі қателіктерді анықтау. 

Өрескел қателіктерді анықтау. Талдау нәтижелерін статистикалық өңдеу 

және кездейсоқ  қатенің шамасын есептеу. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

Химияның негізгі мәселелері – заттарды идентификациялау, олардың 

химиялық құрылысын анықтау, заттың физикалық және химиялық қасиеттері 

мен оның химиялық құрылысы арасындағы байланысын зерттеу. Осы 

мәселелерді шешуде физикалық зерттеу әдістері кең қолданылады. Қазіргі 

уақытта физикалық әдістер ғылыми зерттеулерде және өндірістерде 

талдаудың химиялық әдістерін толықтырып ғана қоймай, кейбір жағдайларда 

мүмкіндігі, дәлдігі және сезімталдығы жоғары болғандықтан оларды 

алмастырады. Сондай-ақ физикалық зерттеу әдістеріне аз уақыт жұмсалады. 

Зерттеу және өндірістік бақылау процестерін автоматтандыруға мүмкіндік 

беріп, физикалық әдістер барлық қазіргі ғылыми және өндірістік 

зертханаларда қолданылады. Химияның дамуы қазіргі физикалық әдістермен 

қатар жаңа және арнаулы әдістердің қолданылуымен байланысты. 

«Физикалық зерттеу әдістері» курсының мақсаты – әртүрлі өрістер, 

сәулелер немесе бөлшектер ағындарының молекуламен әрекеттесуін 

зерттеуге негізделген қазіргі физикалық әдістердің теориясы және 

практикасымен таныстырып, осы әдістерді тәжірибеде іске асыру. Әдістің 

тура есебінің шешімі әрекеттесудің нәтижесін анықтауға мүмкіндік береді.  

Бірақ, тәжірибелік зерттеулерде кері есептің шешімінің, яғни әрекеттесудің 

нәтижесінде молекуланың сипаттамалары мен параметрлерін анықтаудың 

маңызы зор. 

 Кері есептің шешімі әдістің сезімталдығын, дәлдігін және 

қолайлылығын сипаттайды. Әдетте әрбір әдісте молекуланың тек кейбір 

қасиеттері ғана жақсы байқалады, осы жағдай қажетті зерттеу әдісін таңдап 
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алуды негіздейді. 

 «Физикалық зерттеу әдістері» курсы жоғары оқу орындарының 

алдына қойылған қазіргі талаптарға сай келеді. Бұл курс мамандық бойынша 

жұмыс істеумен қатар химия дамуының негізгі бағыттарын түсінуге қажетті 

білім береді. 

 «Физикалық зерттеу әдістері» курсын оқудың нәтижесінде 

студенттер білу керек: заманауи физикалық зерттеу әдістері мен 

анализдерінің теориялық негіздерін, әдістердің мүмкіндіктерін, 

кемшіліктерін, қолданылу шектерін; істей білу керек: белгілі бір химиялық 

есепті шешуде керекті әдісті таңдап алуды; заманауи әдістерді қолдана 

отырып ғылыми зерттеулер жүргізу, зерттеулерді және талдауларды өңдеу 

кезінде компьютерлік бағдарламаларды қолдануды. 

Дәрістерде алынған білім міндетті түрде практикалық және зертханалық 

сабақтарда бекітілу керек, осы білім барлық химиялық мамандықтар  

бойынша арнайы курстар оқытылғанда пайдаланылады. Ерекше жағдайларда 

оқытушы курстың жалпы көлемін, құрылысы мен логикасын сақтай отырып, 

кейбір бөлігінің үлесін өзгерте және бағдарламасында басқа да физикалық 

әдістерді қосымша қарастыра алады. Практикумда кейбір аспап немесе 

қондырғы жоқ кезде зертханалық жұмыстың орнына сай көлемде 

практикалық (семинарлық) сабақтар ұсынылады.  

Курсты оқу үшін қажет пәндердің тізімі: физика, математика, 

органикалық және бейорганикалық химия, аналитикалық химия, физикалық 

химия, кванттық химия, зат құрылысы. 

Бұл пән маманның жалпы-теориялық дайындығы үшін қызмет ете 

отырып, негізгі химиялық пәндердің қатарында аяқтаушы болып табылады. 

 

ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР 

№ Бөлімнің атауы 

1 Кіріспе 

2 Физикалық зерттеу әдістерінің жалпы сипаттамасы 

3 Атомды  спектроскопия 

4 Комбинациялық шашыратудың айналмалы спектрлері 

5 
Тербелмелі спектроскопия әдістері. Инфрақызыл және 

комбинациялық шашарау спектроскопиясы. 

6 
Электрондық спектроскопия әдістері. Ультракүлгін 

спектроскопия 

7 Рентгенфазалы спектроскопия 

8 Магнитті резонанс әдістері 

9 Газдық хроматография әдісі 

10 Масс-спектрометрия әдісі 

11 Электронды  микроскопия 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Физикалық зерттеу әдістері» курсын окытудың мақсаты – 

химияда кең қолданылатын физикалық зерттеу әдістерінің негіздерін және 

оларды тәжірибе жүзінде қолдануды игеру. Бұл әдістерге эмиссиялық 

спектроскопия, инфрақызыл (ИҚ)-спектроскопия, ультракүлгін (УК)-

спектроскопия, комбинациялық шашырату (КШ)-спектроскопиясы, 

электрондық парамагниттік резонанс (ЭПР)-спектроскопиясы, ядролық 

магниттік резонанс (ЯМР)-спектроскопиясы, газды хроматография,  масс-

спектрометрия, лазерлік плазмохимия, рентген спектрометриясы жатады. 

Осы курсқа физикалық әдістерге жатпайтын газды хроматография әдісінің 

кіргізілу себебі – әдістің жалпы идеологиясы, аппаратуралық құрамы, өте кең 

таралуы және химиктерге оқытылатын басқа жалпы курстарда 

қарастырылмағанымен байланысты. 

«Физикалық зерттеу әдістері» курсының міндеттері – әртүрлі 

өрістер, сәулелер немесе бөлшектер ағындарының молекуламен әрекеттесуін 

зерттеуге негізделген қазіргі физикалық әдістердің теориясы және 

практикасымен таныстырып, осы әдістерді тәжірибеде іске асыру. Әдістің 

тура есебінің шешімі әрекеттесудің нәтижесін анықтауға мүмкіндік береді.  

Бірақ, тәжірибелік зерттеулерде кері есептің шешімінің, яғни әрекеттесудің 

нәтижесінде молекуланың сипаттамалары мен параметрлерін анықтаудың 

маңызы зор. Кері есептің шешімі әдістің сезімталдығын, дәлдігін және 

қолайлылығын сипаттайды. Әдетте әрбір әдісте молекуланың тек кейбір 

қасиеттері ғана жақсы байқалады, осы жағдай қажетті зерттеу әдісін таңдап 

алуды негіздейді. 

Физикалық әдістердің зерттеу нысаны – кез келген агрегаттық күйдегі 

синтетикалық немесе табиғи жолмен алынған кез келген заттар. Оларды 

зерттеу әдістері классикалық және қазіргі заманғы теориялық және 

эксперименттік әдістер мен аспаптарға негізделеді. Бұл әдістер заттарды 

идентификациялауды және молекулалардың химиялық құрылысын 

анықтауды талап ететін мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. 

Пәннің статусы мен құрылымы, басқа пәндердің арасында алатын 

рөлі мен орны. Физикалық зерттеу әдістері – зат құрылысының кванттық 

теориясының жетістіктері негізінде ХІХ-ХХ ғасырлардың аралығында пайда 

болған пәнаралық ғылым. Қарапайым химиялық талдау әдістемесі зат 

бөлшектерінің құрылымы мен өзгерістерінің динамикасын ескере алмады. Ал 

физикалық зерттеу әдістері бөлшектердегі электрондық тығыздықтардың 

таралуын, конфигурациясын, электронды-тербелмелі-айналмалы 

деңгейлерінің таралуын және атом ядроларының құрамын зерттеуге 

мүмкіндік береді. Молекулалардың конфигурациясы мен конформациясы, 

атомдардың координациялық саны, молекуладағы атомдар мен топтардың 

өзара әсері, энергетикалық, электрлік, магниттік және басқа да молекулалық 

сипаттамалар, конденсацияланған фазалардың құрылымы  туралы мәліметтер 
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алу химиялық түрленулердің өзекті мәселелерін ескеруге, реттеуге және 

әртүрлі материалдарды белгілі бір бағытта құрастыруға мүмкіндік жасайды. 

Пәннің негізгі кезеңдерін қамтитын қысқаша тарихи даму очеркі.ХІХ 

ғасырдың ортасындағы химия саласындағы физикалық зерттеу әдістерінің ең 

ірі тарихи жетістігі – Күн мен жұлдыздардың құрамын талдау үшін 

пайдаланылған эмиссиялық-спектрлік анализдің жасалуы. Бірақ бұл әдістің 

теориясының негізі атом құрылысының кванттық теориясы жасалған соң 

ғана қаланды. Физикалық әдістердің ары қарай дамуы келесі сатылар 

бойынша дамыды: құбылысты анықтау – теориялық негіздеу – нысанның 

химиялық құрамымен байланысын анықтау – аспаптық жабдықтау – 

эмпирикалық материалды жинақтау – әдістің теориясын тереңдету – 

химиялық зерттеулерде кең қолдану. Әдістердің әрқайсысы басында жеке 

дамыды, уақыт өте жоғарыда аталған сатыларды өту мерзімі азая бастады. 

Тек ХХ ғасырдың 50-жылдары ғана ғалымдар заттардың толық 

сипаттамаларын алу үшін барлық физикалық зерттеу әдістерін бірге 

пайдалану қажет екендігін түсінді. Бір көзқарас тұрғысынан бірмезгілде 

физикалық әдістердің көпшілігін сипаттайтын оқу құралдары пайда болу 

бастады.                                                                                                                                                                                                                                       

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Физикалық зерттеу әдістерінің жалпы сипаттамалары 

Атомдар мен молекулалардың физикалық қасиеттері. Физикалық 

қасиеттерді анықтау әдістері. Әдістің физикалық теориясы. Тура және кері 

есептер. Есептің корректілігі жөнінде түсінік. 

Әдістердің жалпы сипаттамасы мен жіктелуі. Сәуленің затпен 

әрекеттесуі. Жұту, шығару, шашырату. Спектроскопиялық және 

дифракциялық әдістер. Әртүрлі әдістердің энергетикалық сипаттамалары. 

Сезімталдық және ажырату қабілеті. Әдістің сипаттаушы уақыты. 

Дифракциялық әдістердегі шашырату амплитудаларының қатынасы. 

Рентгенография, электронография, нейтронография әдістерін қолдану. 

Бір әдіспен алынған нәтижелердің басқа әдістермен алынған 

нәтижелерден тәуелділігі. Әдістердің мүмкіндіктері мен қолданылу шектері. 

Әдістерді біріктіріп қолдану. 

  

Атомды спектроскопия 

Атомды-эмиссиялық спектроскопия. Энергия деңгейлерінің жалпы 

сипаттамалары. Ауысулардың ықтималдықтары және спектрлердегі 

интенсивтіктер. Таңдап алу ережелері. Эмиссиялық анализде қолданылатын 

аспаптардың блок-сызбасы. Аспаптардың негізгі элементтерінің 

сипаттамалары. Химиялық элементтерді анықтау. Атомды-абсорбциялық 

спектроскопия. Атомизаторлар. 
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Комбинациялық шашыратудың айналмалы спектрлері 

Тәжірибенің сызбасы. Спектрді алу шарттары. Таңдап алу ережелері. 

Комбинациялық шашыратудың айналмалы спектрінің жиіліктері үшін 

теңдеулер. Сызықтық молекулалар жағдайы. Полюссіз молекулалардың 

геометриялық параметрлерін анықтау. Әдістің шектері. 

ЖКШ спектроскопияның аппаратурасы, қоздыру үшін қолданалатын 

лазер көздерінің артықшылықтары. 

 

Тербелмелі спектроскопия әдістері. Инфрақызыл және 

комбинациялық шашырау спектроскопиясы. 

ИҚ және КШ-спектроскопия әдістерінің мүмкіндіктері, оларды 

химияда қолдану. Көп атомды молекулалардың тербелу спектрлерін квантты-

механикалық бейнелеу әдісі. 

Энергия деңгейлері, олардың жіктелуі. Фундаменталдық, обертондық 

және құрама жиіліктер, «ыстық» жолақтар. Тербелу спектрлері 

жолақтарының интенсивтігі. Таңдап алу ережелері және ИҚ-жұту мен КШ-

спектрлерінің интенсивтіктері. 

Молекулалардың симметриясын есепке алу. Молекуланың нормальды 

тербелістерін тәжірибелік мәліметтер бойынша анализдеу. ИҚ және КШ-

спектрлерді салыстыру және молекуланың симметриясы жөнінде қорытынды 

жасау. 

ИҚ және КШ-спектроскопияның техникасы мен әдістемесі. ИҚ-

спектроскопияның аппаратурасы, мөлдір материалдар. Қосымша құралдар, 

үлгілерді дайындау. НПВО әдісі. Алыс ИҚ-облыс техникасының 

ерекшеліктері. КШ-спектроскопияның аппаратурасы, лазерлік  

қоздырғыштардың артықшылықтары. ИҚ және КШ-спектроскопия әдістерін 

салыстыру, олардың құндылықтары мен кемшіліктері. 

 

Электрондық спектроскопия әдістері 

Ультракүлгін спектроскопия 

       Молекулалардың электрондық спектрлерінің теориялық негіздері. 

Көрінетін және УК-облыстарда қолданылатын абсорбциялық 

спектроскопияның техникасы мен әдістемесі. Электрондық спектроскопия 

әдісін қамтитын жиілік облысының бөліктері және оның аппаратурасы. 

Зерттелетін үлгілер. Әдістің сезімталдығы, оның құндылықтары мен 

кемшіліктері. 

Рентгенфазалы спектроскопия 
Рентген әдісінің негізгі физикалық талдауы. Рентгенді дифрактометрия. 

Рентгенді сәулелендірудің детекторлары мен түтікшелерінің түрлері мен 

сипаттамалары. Дифрактометрия (дифрактограмма есептері мен 

түсірілімдері). Жазықтық қашықтықтары мен ұяшықтық параметрлерiнiң 

өлшемi бойынша заттарды ұқсастыру (зат фазасы). Рентгенөлшегiш 

картотекалар. Оптикалық жүйе. Кристалдық тордағы дифракция. Вульф-

Брегг теңдеуі. Сезімталдығы, табу шегі, әдістің дұрыстығы. Үлгілерді 
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талдауға дайындау және сақтау. Талдау жағдайын таңдау және тәжірибе 

әдістемесі. Аспапты техника. 

 

Магниттік резонанс әдістері 

         ЭПР әдісі. Электрондық парамагниттік (спиндік) резонанс және 

ядролық магниттік резонанс құбылыстарының физикалық негіздері. Ядролар 

мен электрондардың спиндері мен магниттік моменттері. g-фактор және 

оның мәні. g-фактордың анизотропиясы. Спин-орбиталь байланысы. Спиндік 

күйлерді тұрақты магниттік өрісте азғындықтан босату. ЭПР шарты. Энергия 

деңгейлерінің электрондармен толықтырылуы, қанығуы, релаксациялық 

процестер және сигналдың ені. Сызықтың түрі. ЭПР сигналының электрон 

бір немесе бірнеше ядромен әрекеттескендегі аса нәзік бөлінуі (АЖҚ). 

Мультиплет компоненттерінің саны, интенсивтіктерінің таралуы. АЖҚ 

тұрақтылары. ЭПР-спектрометрінің блок-сызбасы, тәжірибенің 

ерекшеліктері, әдістің құндылықтары мен шектері. ЭПР әдісін химияда 

пайдалану. Химиялық реакциялардың механизмдерін зерттеу. 

Электрондардың химиялық поляризациясы. Бос радикалдарды және басқа 

парамагнитті орталықтарды анықтау. Спиндік белгілерді пайдалану. 

      ЯМР әдісі. ЯМР шарты. Релаксация процестері. ЯМР спектрлердегі 

химиялық ығысу және спин-спиндік бөліну. Ядроны экрандау тұрақтысы. 

Салыстырмалы химиялық ығысу, оны анықтау және химияда пайдалану. 

Ядролардың спин-спиндік әрекеттесуі, оның табиғаты, мультитплет 

компоненттерінің саны, интенсивтіктерінің таралуы, қосындылар ережесі. 

ЯМР-дің бірінші және бірінші емес ретті спектрлерін талдау. Протондық 

магниттік резонанс,  13С және басқа ядролардағы ЯМР. Қос резонанс әдісі. 

ЯМР спектрлерді химияда қолдану. Тәжірибенің техникасы мен 

әдістемесі. ЯМР-спектрометрдің блок-сызбасы, спектрометрлердің түрлері. 

Үлгілер түрі. Құрылымдық анализ. Комплекс түзілу процестерін зерттеу. Тез 

өтетін процестерді зерттеу. Ядролардың химиялық поляризациясы. ЯМР 

әдісін басқа әдістермен салыстыру, оның құндылықтары мен кемшіліктері. 

Лазерлік магниттік резонанс (ЛМР) спектроскопиясының принциптері. 

        

Газды хроматография әдісі 

Хроматографиялық процестердің физика-химиялық негіздері. 

Хроматография әдістерінің жіктелуі. Хроматографиялық шыңның 

параметрлері. Газдық хроматографияның нұсқалары. Хроматографтың блок-

сызбасы. 

Тепе-теңдік хроматографияның теориясы. Эквиваленттік теориялық 

тарелкалар теориясы. Диффузия және масса алмасу теориясы. Элюциялық 

сипаттамалар. Таңдамалық және бөлу критерийлері. 

Температураның хроматография процесіне ықпалы. Температураны 

жоспар бойынша өзгерту әдістерін пайдалану. Детекторлар түрлері. 

Хроматографиялық анализдің сандық және сапалық әдістер. 
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Масс-спектрометрия әдісі 

Масс-спектрометрияны басқа физикалық зерттеу әдістермен 

салыстыру. Аспаптардың жіктелуі. Масс-спектрометрдің жұмыс істеу 

принципі, негізгі сипаттамалары. Масс-анализаторлардың түрлері: ұшу-

уақыттық, радиожиіліктік, квадрупольдік, ион-циклотрон резонанстық және 

т.б. Масс-анализаторлы масс-спектрометрдің негізгі теңдеуі. Қос фокустау. 

Масс-спектрометрге үлгі енгізу әдістері. Бу енгізудің молекулалық 

және тұтқырлық режимдері. Газдық хроматографпен қосу. Молекулалық 

шоғырлар. Эффузиялық ұяшықтар. Қатты үлгілерді тікелей енгізу. 

Иондау әдістері: электрондық соққы, фотоиондау, беттік иондау, бір 

текті емес электростатикалық өріс, химиялық иондау және т.б. Ион тоғы 

және иондау қимасы. Иондау қимасының иондаушы электрондардың 

энергиясына тәуелділігі. 

Иондау потенциалы. Франк-Кондон принципі. Электрондардың тігінен 

және адиабатты ауысулары. Диссоциативтік иондау. Электрондық 

соққыларды пайдаланатын ион көздері. 

Ион тоғын тіркеу әдістері. Масс-спектрлерді жазу және бастапқы 

есептеу әдістері, оларды салыстыру үшін ыңғайлы түрге келтіру. Иондар 

түрі: молекулалық, жарықшақтық, қайта топтасушы, метатұрақты, көп 

зарядты, теріс зарядты иондар. 

Масс-спектрометрияны заттарды идентификациялау үшін қолдану. 

Молекулалық иондарды тану. Молекулалық формуланы иондардың 

массасын дәл өлшеу әдісі арқылы анықтау. Изотоптардың табиғи таралуын 

элементтік құрамды анықтау үшін пайдалану. Молекулалық құрылым мен 

масс-спектрлер арасындағы корреляция. Метатұрақты иондарды 

фрагменттену жолдарын анықтау үшін пайдалану. Қосылыстарды масс-

спектрлері бойынша идентификациялау мысалдары. Қоспаларды сапалық 

талдау. Сандық анализ әдістері. Изотоптық анализ. Масс-спектрометрияны 

химияда қолдану: химиялық реакциялардың механизмдері мен кинетикасын 

зерттеу, термодинамикалық зерттеу және т.б. 

 

Электронды микроскопия 

Электрондық микроскопия – негізгі принциптері, зерттеудің 

бағыты мен нысаны.  Оптика-электронды приборлардың элементтері. 

 

 

 

 

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР TI3IMI 

 

1.Жалынды фотометрия 

1.Үлгідегі элементтің концентрациясын градуирлеуші қисық арқылы 

анықтау.  
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2.Үлгідегі элементтің концентрациясын шектеуші ерітінділер әдісі 

арқылы анықтау.  

3.Үлгідегі элементтің концентрациясын үстемелеу әдісі  арқылы 

анықтау. 

2.ИҚ-спектроскопия 

1. Алифатты көмірсутектер туындыларындағы функционалдық 

топтарды анықтау. 

2. Бір немесе бірнеше қос байланысы бар заттарды функционалдық 

анализдеу. Заттың формуласын анықтау. 

3.Орын басқан бензолдар мысалында құрылымдық талдау жүргізу. 

Анализделетін заттың құрылымдық формуласын анықтау. 

3.УК-спектроскопия 

1.Заттың сипаттаушы жұту жолақтарын анықтау. Оптикалық 

тығыздықты өлшеу. 

2.Оптикалық тығыздықтың концентрацияға тәуелділігі. 

Орынбасарлардың заттың жұту спектріне ықпалы. 

3.Еріткіштердің заттың жұту спектріне ықпалы. Мольдік жұту 

коэффициентін анықтау. 

4.ЭПР-спектроскопия 

1.ЭПР-спектрін алу. g-факторды есептеу. Тәжірибе шарттарының 

өзгеруінің спектрдің түріне ықпалы. 

2.ЭПР сызығының енінің заттағы парамагниттік орталықтардың 

концентрациясына тәуелділігі. Спин алмасу жылдамдығы тұрақтысын 

тәжірибелік мәліметтер бойынша есептеу. 

3.АЖҚ тұрақтысын өлшеу. Сутек атомдарының концентрациясын 

анықтау. 

5.Газдық хроматография 

1.Тасымалдаушы газдың жылдамдығының қоспаның компоненттерінің 

бөліну тиімділігіне ықпалын зерттеу. Бөлу критериінің мәнің анықтау. 

2.Көп компонентті қоспаны тесттеуші заттар арқылы сапалық 

анализдеу. 

3.Көп компонентті қоспаны сандық анализдеу. Үш компонентті 

қоспаның құрамын шың аудандарын ішкі нормальдау және абсолюттік 

калибрлеу әдістері арқылы анықтау. 

6.Масс-спектрометрия 

1.Фоны бар масс-спектрді алу және масс-спектрометрдің ажырату 

білетін анықтау. 

2.Заттың изотоптық құрамын масс-спектр бойынша анықтау. 

3.Жеңіл ұшатын қосылыстардың бу қоспаларын сапалық анализдеу. 

4.Газдық қоспаларды ұстемелеу әдісі арқылы сандық анализдеу. 

7.Рентгенфазалы спектроскопия. 

1.Фазалық талдауға препараттарды дайындау. 

2.Қарқынды максимумды өлшеу және спектрлерді шешу. 

3.Қор  мәлiметтерін қолдана отырып, сапалы фазалық талдау жасау. 
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ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР TI3IMI 

 

1. Сәуленің толқындық және энергетикалық сипаттамалары 

арасындағы байланыс.  

2. Бугер-Ламберт-Бер заңы. 

3. Молекуланың геометриясын анықтау әдістері. 

4. Айналу тұрақтысын, инерция моментін және ядроаралық 

қашықтықтарын жұтудың айналмалы спектрлерінен анықтау.  

5. Әртүрлі конфигурациялы молекулалардың қалыпты тербелістерінің 

санын есептеу. Тербелістердің сызбасын құру. 

6. Симметрияны есепке алу. Молекулалардың симметриясын ИҚ- және 

КШ-спектрлері бойынша анықтау. 

7. Топтық жиіліктер концепциясын құрылымдық анализде пайдалану. 

8. Спектрдің көрінетін және УК-облыстарындағы электрондық 

ауысулардың және оларға сай келетін жолақтардың жіктелуі және жекелеуі. 

9. Элементтердің қоздырылған атомдары мен иондарының эмиссиялық 

спектрлері. Спектрлік сызықтардың интенсивтігі мен заттағы анализделетін 

элементтің концентрациясы арасындағы байланыс. 

10. Термиялық қоздыруда шығарылатын сәуленің интенсивтігі. 

11. g-факторды есептеу. g-фактордың анизотропиясы. 

12. ЭПР спектрлерінің құрылымын есептеу және құру. АЖҚ 

тұрақтысын есептеу. 

13. Абсолюттік және салыстырмалы химиялық ығысулар. Химиялық 

ығысуды тәжірибелік ЯМР спектрлерінен анықтау. 

14. Масс-спектрометрдің ажырату қабілетін есептеу әдістері. 

15. Молекулалық иондардың фрагменттену сызбасын тәжірибелік 

масс-спектрлерінің негізінде құру. 

16. Заттың химиялық құрылысын тәжірибелік масс-спектрлері 

бойынша айқындау және идентификациялау. 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖӘНЕ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК 

ЖҰМЫСТАРЫ (СӨЖ, СОӨЖ)  ҮШІН ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1.Эмиссиялық анализде қолданылатын аспаптардың блок-сызбасы. 

2.Атомды-абсорбциялық спектроскопия. Атомизаторлар. 

3.ИҚ және КШ-спектроскопияның техникасы мен әдістемесі. ИҚ-

спектроскопияның аппаратурасы, мөлдір материалдар. Қосымша құралдар, 

үлгілерді дайындау. НПВО әдісі. Алыс ИҚ-облыс техникасының 

ерекшеліктері. КШ-спектроскопияның аппаратурасы, лазерлік  

қоздырғыштардың артықшылықтары. ИҚ және КШ-спектроскопия әдістерін 
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салыстыру, олардың құндылықтары мен кемшіліктері. 

4. Көрінетін және УК-облыстарда қолданылатын абсорбциялық 

спектроскопияның техникасы мен әдістемесі. Электрондық спектроскопия 

әдісін қамтитын жиілік облысының бөліктері және оның аппаратурасы. 

Зерттелетін үлгілер. Әдістің сезімталдығы, оның құндылықтары мен 

кемшіліктері. 

5. ЭПР-спектрометрінің блок-сызбасы, тәжірибенің ерекшеліктері, 

әдістің құндылықтары мен шектері. 

6. ЯМР-спектрометрдің блок-сызбасы, спектрометрлердің түрлері. 

Үлгілер түрі. Құрылымдық анализ. Комплекс түзілу процестерін зерттеу. Тез 

өтетін процестерді зерттеу. Ядролардың химиялық поляризациясы. ЯМР 

әдісін басқа әдістермен салыстыру, оның құндылықтары мен кемшіліктері. 

Лазерлік магниттік резонанс (ЛМР) спектроскопиясының принциптері. 

7. Детекторлар түрлері. Хроматографиялық анализдің сандық және 

сапалық әдістер. 

8. Масс-спектрометрияны заттарды идентификациялау үшін қолдану. 

Молекулалық иондарды тану. Молекулалық формуланы иондардың 

массасын дәл өлшеу әдісі арқылы анықтау. Изотоптардың табиғи таралуын 

элементтік құрамды анықтау үшін пайдалану. Молекулалық құрылым мен 

масс-спектрлер арасындағы корреляция. Метатұрақты иондарды 

фрагменттену жолдарын анықтау үшін пайдалану. Қосылыстарды масс-

спектрлері бойынша идентификациялау мысалдары. Қоспаларды сапалық 

талдау. Сандық анализ әдістері. Изотоптық анализ. Масс-спектрометрияны 

химияда қолдану: химиялық реакциялардың механизмдері мен кинетикасын 

зерттеу, термодинамикалық зерттеу және т.б. 

9. Оптика-электронды приборлардың элементтері. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Мансұров З.А., Колесников Б.Я. Химиядағы физикалық зерттеу 

әдістері. Алматы: Қазақ университеті, 2012. 

2. Пентин Ю.А., Вилков Л.В. Физические методы исследования в 

химии. М.: Высшая школа, 2006. 

3. Физические методы исследования неорганических веществ. Под ред. 

А.Никольского. М.: Академия, 2006. 

 

Қосымша: 

1. Лебедев А.Т. Масс-спектрометрия в органической химии 

Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. - 493 с. 

2. Сильверстейн Р., Вебстер Р., Кимл Д. Спектрометрическая 

идентификация органических соединений, М., «БИНОМ. Лаборатория 

знаний", 2011.  

3. Хайвер К., Ньютон Б., Сандра П., Уилсон М., Смит Э. В., Снайдер У. 
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Д., Гудли П., Лейбранд Р., Филипс Р. Дж., Гирхарт Р., Сандерс У. Дж. 

Высокоэффективная газовая хроматография: Пер. с англ. / Под ред. К. 

Хайвера. М.: Мир, 1993.  

4. Накамото К. ИК спектры и спектры КР неорганических и 

координационных соединений. Монография. М.: Мир, 1991. — 536 с. 

5. Купцов А.Х., Жижин Г.Н. Фурье-КР и Фурье-ИК спектры полимеров 

(Фурье-спектры комбинационного рассеяния и инфракрасного поглощения 

полимеров). М.: Физматлит, 2001. - 656 с.  
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PR YА 3201 – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы: 

Романова С.М. – доктор химических наук, профессор  

Мухамадиев Х.С. – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской филологии и мировой литературы  

Абаева Ж.С. – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской филологии и мировой дитературы  

 

Рецензенты: 
Танашева М.Р. – доктор химических наук, профессор Казахского 

национального университета им. аль-Фараби 

Казкенова А.К. кандидат химических наук, профессор кафедры 

русского языка и литературы Казахского национального педагогического 

университета им.Абая 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Изучение дисциплины «Профессиональный русский язык» в высшем 

учебном заведении является составной частью базовой подготовки 

специалистов. Данная дисциплина предполагает более глубокое изучение 

русского языка с учетом специфики специальности, использование его в 

качестве средства овладения  базовыми знаниями. 

Изучению дисциплины «Профессиональный русский язык» 

предшествует общеобразовательная дисциплина «Русский язык» и вводные 

дисциплины специальности. 

В результате изучения данной дисциплины  студент должен: 

иметь представление о научном стиле и его жанровом многообразии; 

- о правилах  построения научного текста и языкового оформления;  

- о методах и приемах структурно-семантического и смысло-

лингвистического анализа профессионального текста; 

- об особенностях функционирования системы языка в 

профессиональном общении; 

знать научную лексику и научные конструкции естественно-

технического и общественно-гуманитарного профилей; 

- правила продуцирования текстов разных жанров; 

- речевые нормы профессиональной сферы деятельности; 

- основы деловой коммуникации и документации; 

- использовать основные приемы информационной переработки 

устного и  письменного текста; 
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- выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной 

интенцией и ситуацией общения; 

- знать технологию интерпретации и анализа текстов научно-

профессиональной литературы; 

- технологию самостоятельного поиска научной информации как 

основы профессиональной деятельности; 

- быть компетентным в профессиональной области делового общения; 

- знать стратегии и тактики речевой коммуникации в сфере 

профессионального взаимодействия.       

Содержание программы определяется коммуникативными 

потребностями студентов в научно-профессиональной сфере. 

 

                               ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 Введение в предметную область специальности на профессиональном 

русском языке. Профессиональная письменная речь как основа 

формирования предметно-языкового материала. 

1.1 Профессиональный язык химика-исследователя и его составляющие. 

Профессиональная терминология как основной признак научного 

стиля. 

1.2 Обучение научному стилю речи как языку специальности 5В050600 – 

«Химия». 

1.3 О научных методах исследования в химии.  Правила выбора методов в 

соответствии с темой и коммуникативными задачами. 

1.4 Структура научно-исследовательских работ по профилю 

специальности. Требования к содержанию работы.  

1.5 Основная терминология исследовательской химии в учебно-

профессиональной и научно-профессиональной сферах.  

1.6 Официально-деловые тексты и их разновидности: законодательные, 

административно-канцелярские. 

1.7 Развитие профессиональной компетенции при работе с научными 

текстами по специальности 5В050600 – «Химия». 

1.8 Связь профессионального русского языка с дисциплинами 

специальности 5В050600 – «Химия». 

2 Устная научно-профессиональная речь 

2.1 Основные типы коммуникабельности людей в профессиональной 

сфере. 

2.2 Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в 

деловой сфере. 

2.3 Коммуникативное пространство речевой личности в профессиональной 

картине мира. 

2.4 Правила оформления презентаций и докладов. 

2.5 Законодательство Республики Казахстан в области химии. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

           

Введение 

Целью изучения дисциплины «Профессиональный русский язык»  

является формирование и развитие навыков  коммуникативной компетенции  

на русском языке и обеспечение профессионально-ориентированной 

языковой подготовки компетентной личности, способной адекватно 

выстраивать общение в профессионально значимых ситуациях.   

Основные задачи дисциплины - выработать у студентов-химиков-

исследователей представления о профессиональном тексте, о стратегиях и 

тактиках речевой коммуникации в профессиональной сфере, как об объектах, 

формирующих у будущих специалистов профессиональной  компетенции – 

способности решать лингвистическим средствами реальные 

коммуникативные задачи в конкретных речевых ситуациях в сфере 

профессиональной деятельности. Помочь студентам понять сущность текста 

по специальности 5В050600 – «Химия», его основную терминологию: 

познакомить с типологией профессиональных  текстов и их компонентов. 

Практическая задача курса – привитие навыков теоретически обоснованного 

анализа текстов, стратегии и тактики речевой коммуникации в   

профессиональной сфере. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Введение в предметную область специальности на 

профессиональном русском языке. Профессиональная письменная речь 

как основа формирования предметно-языкового материала. 

В процессе изучения дисциплины «Профессиональный русский язык» 

студенты должны научиться практически применять знания для построения 

профессиональных и научных текстов, для активного участия в сфере 

профессионального общения. Кроме профессиональных и научных задач, 

данная дисциплина должна обеспечить общекультурное развитие студентов 

и их эстетическое воспитание. В этом смысле концепция дисциплины 

«Профессиональный русский язык» подразумевает овладение навыками 

профессионального общения, а также расширение общегуманитарного и 

общепрофессионального  кругозора. 

Данная программа определяет содержание и объем учебного материала 

с учетом профессиональных потребностей студентов. 

 

Профессиональный язык химика-исследователя и его 

составляющие. Профессиональная терминология как основной признак 

научного стиля. 

Термин как основная понятийная единица научной сферы человеческой 

деятельности и основная лексическая составляющая научного стиля речи. 

Основные способы терминообразования. Научная терминология в 
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исследовательской химии. Узкоспециальные отраслевые термины 

исследовательской химии. 

 

Обучение научному стилю речи как языку специальности 

5В050600 – «Химия». 

  Общая характеристика научного стиля речи как языка специальности. 

Профессиональный язык, профессиональный жаргон: сходства и различия. 

Разновидности (подстили) научного стиля речи. Жанры современного 

научного стиля речи.  

 

О научных методах исследования в химии.  Правила выбора 

методов в соответствии с темой и коммуникативными задачами. 

Виды методов для различных направлений исследования. Принципы 

подбора литературы по теме исследования. Особенности работы с 

бумажными и электронными носителями. 

 

Структура научно-исследовательских работ по профилю 

специальности. Требования к содержанию работы. 

Сокращение. Виды сокращений. Общепринятые сокращения. Средства 

сокращения слов и словосочетаний. Формы рубрикации текста. Правила 

цитирования. Варианты выделения текстовых фрагментов и возможности их 

использования. Правила оформления сносок.  Правила составления 

библиографии. 

 

Основная терминология исследовательской химии в учебно-

профессиональной и научно-профессиональной сферах.  

Развитие профессиональных навыков и речевых умений на уровне 

интерпретации и анализа научно-профессиональных текстов и их 

разновидностей по их стилевой ориентации.  

Научные тексты и их разновидности: собственно-научные, научно-

популярные, учебно-справочные. Стилистическое своеобразие разных видов 

и жанров научных текстов. Основная терминология  исследовательской 

химии, дефиниции терминов в специальных научных текстах. Термины в 

научно-популярных текстах, особенности их образования в русском языке. 

Формы представления чужой речи в научном тексте: цитирование. 

Проявление авторской индивидуальности в научном тексте. Интерпретация и 

анализ композиции профессионально-научного текста. Отзыв о научной 

работе по специальности. 

 

Официально-деловые тексты и их разновидности: 

законодательные, административные 

Стилистическое своеобразие разных видов официально-деловых 

текстов. Распорядительные документы. Документирование трудовых 

отношений их терминологические особенности.  
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Развитие профессиональной компетенции при работе с научными 

текстами по специальности 5В050600 – «Химия». 

Усвоение специального профессионально-ориентированного материала 

с использованием его в профессиональных ситуациях. 

Усвоение типовых языковых конструкций  для выражения 

специальных смыслов профессиональных текстов различных жанров в ходе 

их интерпретации и анализа. 

Субъект действия в контексте научной картины мира: творческий 

портрет и научный вклад учёных-химиков Казахстана, ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Контент текстовика из аутетичных текстов, взятых из печатных и 

электронных источников. Ядерная часть вербального компонента языкового 

портрета ученого-химика-исследователя. 

Термины, обозначающие этапы развития химической науки, различных 

научных направлений, течений, школ, методов, принципов, подходов, 

процессов, законов.  

 

Связь профессионального русского языка с дисциплинами 

специальности 5В050600 – «Химия». 

Реализация принципа взаимосвязанного обучения: взаимосвязь  

русского языка с дисциплинами специальности.  

Развитие умений самостоятельной работы со  справочной литературой, 

поиск информации по заданной тематике в Интернете. 

 

Устная научно-профессиональная речь. 

Особенности речевого поведения в профессиональной сфере. Общение 

как механизм взаимодействия, в который включён субъект - языковая 

активность, речевая ситуация, коммуникация.  

Основные единицы общения: речевое событие, речевое 

взаимодействие, речевое воздействие. Стимулированный диалог – 

обращение, предложение, совет, вопросно-ответные комплексы. 

Построение устного текста - монолога: последовательность 

предложений, связанных семантически и формально при помощи различных 

языковых средств; тематические блоки. 

Тактики и способности языковой личности при коммуникативной 

координации в сфере профессионального взаимодействия. 

 

Основные типы коммуникабельности людей в профессиональной 

сфере.  

Тактики различных видов коммуникативного сотрудничества 

(кооперативный тип); полемичные тактики (центрированный тип). Виды 

собеседников. 
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Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в 

деловой сфере. 

Коммуникативные особенности диалогической речи. Типы диалогов: 

диалог-интервью (расспрос), диалог-унисон (согласие), диалог-диссонанс 

(несогласие), диалог-уточнение (переспрос), диалог-полилог (обсуждение). 

 

Коммуникативное пространство личности в профессиональной 

картине мира. 

Имитационные модели аспектов профессиональной деятельности: 

переговоры, деловая беседа. Методические приёмы игрового обучения 

общению и взаимодействию в профессиональной сфере. Анализ и результаты 

деловой беседы. 

Речевые тренировки в виде высказываний, выступлений. Невербальные 

средства общения.  

 

Правила оформления презентаций и докладов. 

Основные правила оформления презентаций и докладов с учетом 

специфики специальности. 

 

Законодательство Республики Казахстан в области химии. 

Основные законодательные документы Республики Казахстан в 

области химии. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ 

(ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

Основные признаки текста: связность, логичность, объективность, 

точность, информативность, целостность, интертекстуальность, 

завершенность. 

Интерпретация и анализ текстов по исследовательской химии в аспекте 

связности, логичности, целостности. 

Интерпретация и анализ текстов в аспекте кинтенциональности, 

точности и информативности 

Интерпретация и анализ текстов в аспекте категорий 

воспринимаемости, ситуативности и завершенности. 

Интерпретация и анализ текстов в аспекте категорий 

интертекстуальности. Цитаты и правила цитирования. 

Информационно-структурные характеристики текста: точность, 

логичность, ясность, понятность, доступность. 

Виды информации и функционально-смысловые типы речи. 

Сравнительная характеристика типов диалогов и видов собеседников. 

Ситуации профессионального общения. Основные виды общения. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

Выделить термины и их дефиниции в специальных научных текстах, 

объединённых одной темой (тексты на выбор). 

Охарактеризовать компрессию текста как интенсивный способ 

свёртывания информации. 

Определить интенции (замысла) в научном тексте. Основные 

принципы выявления интенции автора текста (текст на выбор). 

Охарактеризовать минимум краткой и расширенной информации и 

понятие текстовой нормы – для деловой и справочной литературы. 

Составить план предстоящей дискуссии по специальности 5В050600 – 

«Химия». Стандартные обороты речи в научной дискуссии. 

Составить аннотацию к тексту (по выбору) по специальности 5В050600 

– «Химия». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

Классификация терминологии в контексте формирования 

гуманитарной картины мира ученого-химика-исследователя. 

Научно-информативный стиль речи. Типы словарей. Работа со 

словарями (химический энциклопедический словарь). 

Значение темы и её формулировка. Выбор темы. Тема и аудитория. 

Структура темы: коммуникативные задачи текста. 

Культура общения. Понятие общения и его структура. Портрет 

адресата. Понятие речевого жанра. 

Устное деловое общение. Деловой диалог. Деловая беседа. 

Переговоры. Логическое доказательство. Типы аргументаций. Понятие об 

умозаключении. 

Композиционно-смысловая структура научного текста. План 

развернутого содержания. План свернутого, сжатого содержания. Составление 

конспектов. Конспектирование лекций как творческий процесс. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Аксарина Н.А. Технология подготовки научного текста. Учебно-

методическое пособие – М.: Наука, 2014. – 112 с. 

2. Жаналина Л.К., Килевая Л.Т., Касымова Р.Т., Маймакова А.Д., 

Абаева М.К.  Язык современной науки: языковые портреты. Учимся 

искусству научной речи./Учебное пособие. – Алматы, 2010. – 344 с. 
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3. Рогова К.И., Колесова Д.В. и др. Текст: теоретические основания 

и принципы анализа. Учебно-научное пособие. – СПб, 2011. – 464 с. 

4. Мухамадиев Х.С. Профессионально-ориентированный русский 

язык.  – Алматы, Казак университетi, 2013, 2016. – 210 с. 

5. Салагаев В.Г. Риторика. Технология сотрудничества: учебное 

пособие. – Астана: Дарын, 2007. – 304 с. 

6. Салагаев В.Г. Студенческие научные работы. Академическая 

риторика. – Алматы: Раритет, 2004. – 200 с. 

 

Дополнительная: 

1. Русский язык: Учебное пособие для студентов казахских 

отделений университета / Под ред. К.К. Ахмедьярова, Ш.К. 

Жаркынбековой.– Алматы, 2012. – 226. 

2. Васильева Т.В. Информатика: учебное пособие по языку 

специальности (читаем тексты по специальности; вып. 12). –  СПб., 2012. – 

136 с.   

3. Маслова А.Ю. Введение в прагмалингвистику. – М.: Наука, 2010. 

– 152 с. 

4. Салагаев В.Г.  Составление деловых документов. Учебно-

справочная книга./Пер.  

на каз.язык  А.А. Какишевой – Алматы: Раритет. –  2013. – 300 с. 

5. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие 

по развитию навыков письменной речи. – 2-е изд. – М.: Наука, 2003. – 288 с. 

6. Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских 

отделений университетов (бакалавриат) – Под редакцией Ахмедьярова К.К., 

Жаркынбековой Ш.К., Мухамадиева Х.С. – Алматы, Қазақ университеті, 

2012. 
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РОIYA 3202 – ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы: 
Мулдагалиева А.А. – кандидат филологических наук, профессор 

КазНУ им. аль-Фараби 

Ирмухаметова Г.С. – кандидат химических наук, ст. преподаватель 

КазНУ им. аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Елигбаева Г.Ж. – д.х.н., зав. каф. химической технологии переработки 

нефти и газа Казахского национального технического университета им. 

К.И.Сатпаева 

Баймуратова И.А. – к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков 

естественных факультетов Казахского национального университета имени 

аль-Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Реформы, происходящие в системе образования Республики Казахстан, 

призваны готовить высококвалифицированных специалистов новой 

формации, способных идти в ногу со временем и преуспевать в своей 

деятельности.  

Языковая политика Казахстана, основанная на идее триединства языков, 

предполагает изучение английского языка как средства международного 

общения, наряду с государственным казахским языком и русским, как 

языком межнационального общения. Расширение международной 

интеграции, активное внедрение новых информационных технологий, 

становление многополярного, поликультурного и многоязычного мира 

предполагает использование английского языка как средства 

международного общения и интернационализации системы образования РК. 

Во главу угла современной системы образования ставится задача 

подготовки специалистов, способных к сотрудничеству, работе в команде, 

готовых к диалогу с представителями разных культур, умеющих 

самостоятельно мыслить, формировать свое собственное мнение к 

происходящему и творчески подходить к решению различных вопросов.  

В этой ситуации владение иностранным языком является основным 

инструментом успешной социальной деятельности человека в 

мультикультурном и полиязычном обществе, фактором культурного и 

интеллектуального развития и воспитания личности, обладающей 

общепланетарным мышлением.  
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Одним из обязательных компонентов программы подготовки 

высококвалифицированных специалистов, мобильных в образовательном 

пространстве и востребованных на отечественном и международном рынках 

труда, является предмет «Профессионально-ориентированныйиностранный 

язык». В настоящее время сформировался социальный заказ на выпускников 

университетов с глубоким знанием иностранных языков, что обусловило 

особое место дисциплины «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» среди других курсов в системе подготовки бакалавров, 

поскольку невозможно переоценить значение иностранных языков в доступе 

к мировым академическим знаниям. 

Обучение профессионально-ориентированному иностранному языку 

опирается на компетентностный подход, в соответствии с которым на основе 

полученных знаний развиваются навыки и умения, необходимые для 

решения практических задач. В результате студентами приобретаются такие 

компетенции, как общая – межкультурная и познавательная; 

коммуникативная – профессионально-ориентированная илингвистическая.  

Данная программа направлена на обеспечение реализации  

компетентностного подхода, так как она базируется на следующих принципах: 

- акцент на формирование и развитие профессионально-

коммуникативной компетенции в процессе овладения иноязычным общением; 

- учет междисциплинарных связей при отборе компонентов 

содержания обучения; 

- аутентичность используемых учебных материалов; 

- направленность на личностный подход к процессу преподавания и 

изучения профессионально-ориентированного иностранного языка; 

- опора на самостоятельность и ответственность студентов; 

- использование в учебном процессе рефлексии и самооценки, спо-

собствующих развитию автономности студентов; 

- комбинированное обучение языку с применением электронных 

средств; 

- интерактивный подход к обучению. 

Особенностью преподавания курса «Профессионально 

ориентированный иностранный язык» является смещение акцента обучения с 

лингвистического на лингвопрофессиональную подготовку будущих 

специалистов, которая осуществляется путем усиления междисциплинарных 

связей между иностранным языком и профилирующими предметами. 

Настоящая программа предназначена для студентов, обучающихся по 

5В060600 – «Химия»  и имеет целью формирование у студентов 

исключительно профессионально-коммуникативной компетенции, что 

предполагает следующие коммуникативные умения:  

 читать и понимать аутентичные тексты по специальности; 

 понимать аутентичные устные тексты монологического и 

диалогического характера в форме сообщения, лекции, интервью, беседы, 

дискуссии; 
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 аннотировать письменные и устные аутентичные научно-популярные и 

научные тексты по специальности на английском языке; 

 выступать с сообщениями, докладами, презентациями, обзорами по 

различным профессиональным темам;  

 составлять письменные тексты  информативного характера  

(сообщение, доклад, обзор); 

 вести деловую переписку; 

 выполнятьписьменный перевод текстов по специальности с 

иностранного языка на родной и с родного языка на английский;  

 выполнять устный перевод текстов по специальности с иностранного 

языка на родной. 

К концу курса обучения студент должен знать: 

-  достаточный объем лексики, необходимой для эффективного общения 

в профессиональной среде и терминологию в рамках своей специальности; 

- основные грамматические явления, характерные для устной и 

письменной профессиональной речи; 

- основы деловой переписки в рамках международного сотрудничества; 

- правила речевого этикета при общении в профессиональной среде. 

уметь: 

- пользоваться лексикой повседневного общения и терминологией  по 

выбранной специальности; 

- свободно читать и переводить оригинальную литературу по избранной 

специальности c последующим анализом, интерпретацией и оценкой 

извлеченной информации;  

- письменно передавать на иностранном языке и корректно оформлять 

информацию в соответствии с целями и задачами обучения (реферат, 

аннотация, резюме);  

- письменно переводить тексты по специальности; 

- участвовать в профессиональной дискуссии, беседах за “круглым 

столом”;  

- воспринимать на слух и понимать публичные выступления при 

непосредственной и опосредованной коммуникации (лекции, доклады, теле- 

и интернет-программы). 

иметь навыки: 

- ведения научной беседы по специальности в формах монолога, 

диалога/полилога (доклад, сообщение, дискуссия, дебаты, прения, беседы за 

“круглым столом”); 

- написания и презентации статьи сообщений и докладов, связанных с 

научными интересами обучаемых (научный доклад, сообщение, тезисы, 

постерный доклад, реферат, аннотация); 

- работы с лексикографическими источниками на иностранном языке 

(традиционными и on-line); 

- самостоятельного чтения и перевода оригинальной литературы по 

специальности с целью извлечения нужной информации. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Содержание 

1 Введение в химию. Способы терминообразования 

2 Простые вещества. Времена группы Indefinite,  Perfect, Continuous. 

(Present/Past Perfect   Continuous; Future Perfect ) 

3 Водород. Структура простого предложения 

4 Кислород. Структура сложноподчиненного предложения 

5 Оксиды. Прямая и косвенная речь 

6 Уравнения химических реакций.Страдательный залог 

7 Растворы. Согласование времен 

8 Введение в аналитическую химию 

9 Введение в органическую химия 

10 Актуальные проблемы химической науки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель и задачи дисциплины: 

Основной целью обучения дисциплине “Профессионально-

ориентированный иностранный язык” является формирование 

профессионально-коммуникативной компетенции у студентов, обучающихся 

по 5В060600 – «Химия» для применения его как в профессиональном, так и в 

повседневном общении.    

Задачи обучения:  

- Развить в студентах восприятие иностранного языка как 

источника информации и иноязычного средства коммуникации, в целях его 

использования для формулирования собственных высказываний и понимания 

других людей; 

- подготовить студентов к общению в устной и письменной 

формах как в социальной, так и в профессиональной сферах коммуникации; 

- научить студентов использовать иностранный язык как средство 

расширения и углубления системных знаний по специальности и как 

средство самостоятельного повышения своей профессиональной 

квалификации; 

- раскрыть перед студентами возможности иностранного языка как 

источника расширения их языковой, познавательной, межкультурной и 

прагматической  компетенций. 

Образовательные технологии 

Изучение дисциплины «Профессионально-ориентированный язык» 

направлено на формирование профессионально-коммуникативной 

компетенции посредством различных образовательных технологий. 

Основное внимание при этом уделяется устной речи, интергративнымвидам 

чтения (поисковое, просмотровое, изучающее), аудированию и письменной 
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речи (аннотирование, резюмирование), а также письменному и устному 

переводу.  

В процессе обучения профессионально-ориентированному 

иностранному языку широко используются активные методы обучения, 

имеющие профессиональную направленность для формированиясоциально-

профессиональной компетентности студентов как: проектная работа, 

ситуационные игры (совещание, международные консультации, переговоры), 

круглые столы, интегративные задания в форме дискуссии, дебатов, 

мозгового штурма, конференции, презентация докладов, публичные 

выступления с сообщениями по специальности.   

Учебные материалы, используемые в процессе обученияданной 

дисциплине, включают аутентичные тексты различного уровня сложности, 

видео- и мультимедийные материалы, сопровождаемые системой 

упражнений, направленные на поступательное и комплексное развитие 

профессиональных умений речевой деятельности. Тексты, предлагаемые для 

изучения на данном этапе,  включают научные статьи,  литературу по 

специальности.  

Форма обучения. 

Формы обучения предусматривают: 

- аудиторные групповые занятия студентов под руководством 

преподавателя; 

- обязательную самостоятельную работу студентов по заданию 

преподавателя, контролируемую во время аудиторных групповых занятий 

(СРС); 

- индивидуальную самостоятельную работу студентов под 

руководством преподавателя, контролируемую во время консультации 

(СРСП); 

- внеаудиторную работу студентов под руководством преподавателя, 

проводимую по желанию студентов в различных формах (клубы, 

художественная самодеятельность, олимпиады и т.п.) согласно интересам 

студентов. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

 

Введение в химию. Способы терминообразования. 
Введение в химию. Основные понятия и термины. Основные 

теоретические проблемы химии. Основные разделы химии.  

 

Простые вещества. Времена группы Indefinite,  Perfect, Continuous. 

(Present/Past Perfect   Continuous; Future Perfect). 

Простые вещества. Количество вещества. Молярный объём газа. 

Относительная плотность газа. Количество вещества, моль, молярная масса, 

молярный объём, постоянная Авогадро, атом, молекула. 
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Водород. Структура простого предложения. 

Водород, способы получения, физические и химические свойства, 

применение.Водородная технология. Вода, ее физические и химические 

свойства. Кругооборот воды в природе. Пероксид водорода, способы 

получения, физические и химические свойства, применение. 

 

Кислород. Структура сложноподчиненного предложения. 

Кислород, его получение, физические и химические свойства, 

применение. Озон, его физические и химические свойства, получение и 

применение.  

 

Оксиды. Прямая и косвенная речь. 

Оксиды, способы получения, физические и химические свойства, 

применение. 

 

Уравнения химических реакций. Страдательный залог. 

Уравнения химических реакций. Основные типы химических реакций. 

Составление простейших уравнений химических реакций. Реакции 

соединения, разложения, замещения, обмена, исходные вещества, продукты 

реакции, коэффициент, индекс.  

 

Растворы. Соглосавание времен. 

Растворы. Растворимость. Разные способы выражения состава 

раствора. Различные действия с растворами (разбавление, упаривание, 

смешивание, концентрирование). Кристаллогидраты. Растворы, 

растворитель, растворимое вещество, массовая доя раствора, мольная доля, 

молярность, нормальность, кристаллогидраты. 

 

Введение в аналитическую химию. 
Закон действия масс. Понятие об эквиваленте.Буферные растворы. 

Гидролиз солей. Качественный анализ. Количественный анализ. Физико-

химические методы анализа. Колориметрия. Хроматография. Ионообменная 

хроматография и ее виды. Потенциометрия.). 

 

Введение в органическую химия. 
Общие свойства органических соединеий. Гомологические ряды 

алканов, алкенов, алкинов. Углеводороды. Монофункциональные 

производные углеводородов (альдегиды и кетоны, амины) Соединения со 

смешанными функциями (аминокислоты. углеводы). 

 

Актуальные проблемы химической науки. 
Химия ископаемого и возобновляемого углеводородного сырья. 

Получение и применение материалов: наноматериалы, композиционные, 
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полимерные, дисперсные. Экологические проблемы в химии и технологии 

полимерных материалов. 

 

Семинарские занятия 

Семинарские занятия проводятся преподавателями иностранных 

языков с привлечением преподавателей профилирующих кафедр, читающих 

лекции на иностранном языке, нацеленные на предоставление информации 

из предметной области специальности, предпочтительно, чтобы темы лекции 

содержали базовые понятия, основные принципы и составляющие 

профилирующей специальности. На  практических занятиях  преподаватель 

иностранного языка  проводит работу по более детальному усвоению 

материала лекции.  

Задача преподавателя иностранного языка  заключается в 

формировании и развитии иноязычной компетенции студентов в сфере 

выбранной специальности. Процесс обучения строится на использовании 

коммуникативной методики, ориентированной на достижение практического 

результата: усвоение терминологической лексики, чтение и перевод текста по 

специальности, извлечение из аутентичной литературы профессионально-

значимой информации, общение в конкретных профессиональных сферах и 

ситуациях, написание статей и сообщений и докладов, аннотирование и 

реферирование литературы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Введение. Роль иностранного языка в науке. Наука, ее виды и 

подразделения.  

2. Гипотезы, теории и законы в химии. Латинские и греческие 

заимствования. Фундаментальные концепции в химии. 

3. Лаборатория и лабораторное оборудование.  

4. Периодическая система и химические элементы. История великих 

химиков.  

5. Материя и ее виды. Повторение времен английского языка. 

6. Неорганическая химия. Типы реакций и номенклатура. Правила 

чтения формул и уравнений. 

7. Органическая химия. Факты об углероде. Номенклатура.  

8. Химия окружающей среды. Зеленая химия и ее принципы. Знаки 

опасности. 

9. Аналитическая химия. Анализ и математические операции. Артикли. 

10. Химия полимеров. Основные понятия и определения.  

11. Повседневная химия. Переводы, доклады и презентации. Основы 

деловой переписки. 

12. Нанотехнологии и их роль в современном обществе. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это особый вид учебной 

деятельности студентов, направленный на самостоятельное выполнение 

дидактической задачи, формирование интереса к познавательной 

деятельности и углубление знаний в области изучаемого иностранного языка.  

СРС связана с реализацией практических задач, обеспечивающих 

развитие творческой активности, исследовательского подхода в освоении 

учебного материала. 

Внеаудиторная форма СРС предполагает самостоятельное освоение 

учебного материала в условиях библиотеки, компьютерного класса,. 

Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя 

(СРСП) проводится в виде аудиторного занятия. СРСП выполняет две 

функции: консультативную и контролирующую.   

Консультативная функция: 

- помощь в самостоятельной работе студентов; 

- помощь студенту в выборе методов работы, необходимых для 

усвоения учебного материала; 

- способствование углубленному изучению учебного материала.  

Контролирующая функция СРСП осуществляется в ходе текущего, 

рубежного и итогового учета и оценки знаний студентов для повышения 

мотивации.  

 

ДАННОЙ ПРОГРАММОЙ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 

ТИПЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ СРС: 

1. Чтение и перевод 30 страниц монографии, научных статей по 

специальности на языке оригинала. 

2. Составление словаря специальной терминологии. 

3. Подготовка реферата по прочитанной литературе. 

4. Аннотирование статей по специальности. 

5. Подбор и обработка Интернет-материалов. 

6. Презентация проектной работы. 

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 
1. Иванова Н.К. – Английский язык для химиков (фонетика), 

Иваново, "ИГХТУ", 2007, 100 с. (адрес в Интернете: 

http://main.isuct.ru/files/dept/ino/fonetika.pdf) 

http://main.isuct.ru/files/dept/ino/fonetika.pdf
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2. Кутепова М.М. – The world of chemistry / Английский язык для 

химиков: Учебник: Изд. 4-е. М.: КД Университет, 2006, 256 с. 

3. Серебренникова Э.И., Круглякова И.Е. – Английский язык для 

химиков: Учебник: Изд. 3-е. М.: Альянс, 2009, 400 с.  

4. Тимофеева Т.В., Поталуй Л.В. – Technical Correspondence: 

Учебное пособие по английскому языку, Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005, 27 с. 

(адрес в Интернете: 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r40141/may05070.pdf ) 

5. K. Harding. English for Specific Purposes. Oxford University Press, 

2009. 

 

Дополнительная: 

1. Robert Schoenfeld – The Chemist's English, 3rd rev. ed. with "Say It 

in English, Please!", Wiley-VCH, 1989, 194 pp. (выдержки из его книги с 

комментариями специалиста-химика : 

http://theochem.weizmann.ac.il/~comartin/ schoenfeld.html) 

2. Степанова Т.А., Ступина И.Ю. – Английский язык для 

химических специальностей: Практический курс (English for Chemists: A 

Practical Course): Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений: Изд. 2-е, стереотип. Академия Филологический факультет 

СПбГУ, 2006, 288 с. 

3. Особенности написания научных статей на английском языке не 

англоговорящими авторами (http://iteslj.org/Techniques/Knoy-

ChineseWriters.html). 

4. Особенности деловой переписки на техническом английском 

языке (http://iteslj.org/Articles/Knoy-TechnicalLetters.html). 

5. Общая информация для студентов-химиков, изучающих 

английский язык: http://esp-chemistry.blogspot.com/. 

 

   

 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r40141/may05070.pdf
http://theochem.weizmann.ac.il/~comartin/%20schoenfeld.html
http://iteslj.org/Techniques/Knoy-ChineseWriters.html
http://iteslj.org/Techniques/Knoy-ChineseWriters.html
http://iteslj.org/Articles/Knoy-TechnicalLetters.html
http://esp-chemistry.blogspot.com/
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Маt 1203 – МАТЕМАТИКА 

 

Объем 4 кредита 

 

Автор: 

Оразбекова Л.Н. – кандидат педагогических наук, доцент прикладной 

математики Казахского национального университета им. аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Кангужин Б.Е. – доктор физико-математических наук, профессор 

Казахского национального университета им. аль-Фараби 

Мухамбетжанов С.Т. – доктор физико-математических наук, 

профессор Казахского национального педагогического университета им. 

Абая 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Математика» является обязательным предметом для студентов 

высших учебных заведений и включается в учебные планы в качестве 

общепрофессиональной дисциплины.  

В результате изучения дисциплины «Математика» бакалавр должен: 

иметь представление: 

- о фундаментальных понятиях математики в области естественных 

наук; 

- о тенденциях и перспективных направлениях развития современных  

инновационных методов математики; 

знать: 

- основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, 

математического анализа, теории вероятностей и математической 

статистики; - приемы исследования и решения математически 

сформулированных задач;  

- области применения полученных математических знаний; 

уметь: 

- решать типовые математические задачи,  

- уточнять и выбирать метод решения поставленной задачи, 

- интерпретировать полученные результаты, разрабатывать 

рекомендации на их основе.  

иметь навыки: 

- самостоятельного анализа исследования химических проблем; 

- приобретения новых знаний, используя основные  понятия 

математики; 

- развивать стремление к научному поиску путей совершенствования 

своей работы. 
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быть компетентным: 

- в вопросах профессиональной деятельности по использованию 

математических методов. 

Пререквизиты: математика, информатика в объеме средней школы.  

Постреквизиты: “Статистика”, “Информатика”, “Физика” и др. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Тематический план дисциплины 

 Введение  

1 Линейная алгебра и элементы аналитической геометрии 

 Матрицы 

 Системы линейных алгебраических уравнений 

 Векторы в Rn 

 Аналитическая геометрия 

2 Введение в математический анализ 

 Теория пределов. Непрерывность функции 

 Основы дифференциального исчисления 

 Исследование функции 

3 Основы интегрального исчисления 

 Неопределенный интеграл  

 Определенный интеграл  

 Химические и физические приложения определенных интегралов 

4 Функции многих переменных 

5 Дифференциальные уравнения 

 Дифференциальные уравнения 1-го порядка 

 Дифференциальные уравнения 2- го порядка 

6 Теория рядов 

 Числовые ряды. 

 Понятие функционального ряда 

7 Основные элементы теории вероятностей 

 Случайные события 

 Случайные величины 

 Законы распределения случайных величин 

 Понятие многомерной случайной величины 

8 Задачи математической статистики* 

 Вариационный ряд 

 Статистические оценки параметров распределения 

 Проверка статистических гипотез 

 Дисперсионный анализ 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Различные задачи химии и химической техники решаются с помощью 

методов математики. Математика всё шире внедряется в химическую 

практику. Рассмотрение таких явлений, при которых состояние тел и их 

свойства непрерывно изменяются, немыслимо без математического анализа. 

Роль математики как сильнейшего орудия химии усиливается с развитием 

физической химии, химической термодинамики и кинетики, теории расчётов 

химической аппаратуры. Использование приёмов, методов математики в 

решении химических и химико-технологических  вопросов позволяет 

получать наиболее ценные результаты, важные практические выводы. 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний, практических навыков по вопросам математики 

помогающего моделировать, анализировать и решать химические и физико-

химические задачи; привить студентам умение самостоятельно изучать 

учебную литературу по математике и ее приложениям; развить логическое и 

алгоритмическое мышление; повысить общий уровень математической 

культуры; выработать навыки математического исследования прикладных 

вопросов и умение перевести исследуемую задачу на математический язык. 

Программа содержит важнейшие элементы математики в том объёме, 

который может быть освоен и использован химиками. 

Задачами преподавания данной дисциплины является успешное 

усвоение студентами основных результатов теории с тем, чтобы они 

впоследствии смогли их эффективно использовать в ходе своей будущей 

научно-практической деятельности. Для достижения целей при совместной и 

индивидуальной познавательной деятельности студентов в овладении 

теоретическими знаниями и практическими умениями используется набор 

методического материала: лекции, контрольные задания для проверки знаний 

студентов, методические указания к самостоятельным работам, 

компьютерные программы и другие методические разработки. Для 

закрепления теоретических знаний, полученных на лекциях, в дисциплине 

предусмотрено выполнение индивидуальных заданий и самостоятельных 

работ. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Линейная алгебра и элементы аналитической геометрии 

Матрицы. Виды матриц. Линейные операции над матрицами. 

Определители квадратных матриц. Свойства определителей. Теорема 

Лапласа. Обратная матрица. Необходимое и достаточное условие 

существования обратной матрицы. Ранг матрицы. Элементарные 

преобразования матриц. Матрицы в химических моделях. 
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Системы линейных алгебраических уравнений. Совместность систем 

уравнений. Теорема Кронекера-Капелли. Система n линейных уравнений с n 

переменными. Правило Крамера. Метод обратной матрицы. Система m 

линейных уравнений с n переменными. Метод Гаусса. Системы линейных 

однородных уравнений.  

Векторы в Rn. n-мерный вектор. Скалярное, векторное и смещанные 

произведения векторов. Системы линейно зависимых и линейно 

независимых векторов.  Базис и ранг системы векторов. Разложение вектора 

по базису. Векторы в химических задачах. Линейные операторы. 

Собственные векторы и собственные значения линейного оператора.  

Аналитическая геометрия. Простейшие задачи аналитической 

геометрий.  Параметрические и полярные координаты. Преобразование 

координат. Различные виды уравнения прямой на плоскости. Угол между 

двумя прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности двух 

прямых. Расстояние от точки до прямой. Кривые 2-го порядка. Канонические 

уравнения эллипса, гиперболы, параболы. 

Применение элементов  линейной алгебры в химии. 

 

Введение в математический анализ 

Теория пределов. Непрерывность функции. Множество. Понятие 

функции. Классификация функции. Предел функции. Бесконечно малые и 

теоремы о бесконечно малых. Связь бесконечно больших с бесконечно 

малыми. Основные теоремы о пределах. Два замечательных предела. 

Раскрытие неопределенностей.  

Определения непрерывности функции в точке. Точки разрыва. 

Непрерывность функции на отрезке и их свойства. 

Основы дифференциального исчисления. Понятие производной. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Геометрический и 

механический смысл производной. Основные теоремы о производных. 

Производные элементарных функций. Производные высших порядков. 

Дифференциал функций и его геометрический смысл. Применение 

дифференциала в приближенных вычислениях. Теоремы о 

дифференцируемых функциях: Ферма, Ролля, Лангранжа, Коши. Теорема 

Лангранжа. Правила Лопиталя. Формулы Тейлора и Маклорена. Разложение 

основных элементарных функций в ряд Маклорена. Применение формул 

Тейлора и Маклорена в приближенных вычислениях. 

Исследование функции. Признаки постоянства и монотонности 

функций. Экстремумы функций. Необходимое и достаточное условие 

экстремума функции. Выпуклость, вогнутость, точки перегиба. Асимптоты. 

Построение графиков функций. Задачи на максимум и минимум. 

 

Основы интегрального исчисления 

Неопределенный интеграл. Определение и свойства неопределенного 

интеграла. Таблицы интегралов. Основные методы интегрирования: метод 
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подстановки     и интегрирование по частям. Интегрирование выражений, 

содержащих квадратный трехчлен. Интегрирование рациональных функций. 

Интегрирование иррациональных и тригонометрических функций. 

Определенный интеграл. Определенный интеграл как предел суммы. 

Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона- Лейбница. Основные 

методы интегрирования. Приближенные методы интегрирования: методы 

прямоугольников, трапеций. Симпсона. Несобственные интегралы. 

Химические и физические приложения определенных интегралов. 

Вычисление площадей плоских фигур, объемов тел. Вычисление длин дуг, 

площадей поверхностей вращения. Радиоактивный распад. Задачи о 

растворении соли. 

Функции многих переменных  
Линии уровня. Частные производные и полный дифференциал. 

Производная по направлению, градиент. Экстремум функции двух 

переменных. Метод наименьших квадратов. 

Дифференциальные уравнения 

Дифференциальные уравнения 1-го порядка. Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям. Основные определения. Начальные и 

граничные условия. Задача о распаде радия. Уравнения с разделенными 

переменными. Однородные уравнения, приводящие к однородным. 

Линейные уравнения 1-го порядка. Уравнения Бернулли. Уравнения в 

полных дифференциалах.  

Дифференциальные уравнения 2- го порядка. Формулировка теоремы 

Коши. Уравнения 2- го порядка, допускающие понижение порядка 

уравнения. Однородные линейные уравнения 2- го порядка, определения и их 

общие свойства. Теоремы о свойствах решений. Линейные уравнения 2- го 

порядка с постоянными коэффициентами. Общее решение. 

Теория рядов 

Числовые ряды. Понятие числового ряда. Сходимость ряда. 

Необходимые условия сходимости. Признак сравнения рядов. Признаки 

Даламбера, Коши. Интегральный признак. Знакочередующиеся ряды. 

Признак Лейбница. Абсолютная и условная сходимости знакопеременных 

рядов.  

Понятие функционального ряда. Степенные ряды. Теорема Абеля. 

Применение рядов к приближенным вычислениям.  

 

Основные элементы теории вероятностей  
Случайные события. Классификация событий. Вероятность. Условная 

вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Повторные 

независимые испытания. Формула Бернулли.    

Случайные величины. Дискретные и непрерывные случайные 

величины. Функция распределения и плотность вероятности. Их свойства, 

графики. Числовые характеристики случайных величин (математическое 

ожидание, дисперсия, моменты, мода, медиана, и квантили).  
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Законы распределения случайных величин. Биноминальный закон 

распределения. Закон распределения Пуассона. Числовые характеристики. 

Законы распределения непрерывных случайных величин. Равномерное, 

показательное распределения. Нормальный закон распределения. Их  

функции распределения и числовые характеристики. Независимые 

случайные величины. Вероятность попадания случайной величины в 

заданный интервал. Правило трех сигм.  

Понятие многомерной случайной величины. Функции многомерной 

случайной величины. Ковариация и коэффициент корреляции. 

Задачи математической статистики* 

Вариационный ряд. Полигон и гистограмма. Числовые характеристики 

вариационного ряда: среднее значение, дисперсия, мода, медиана, начальные 

и центральные моменты, ассиметрия и эксцесс. Эмпирическая функция 

распределения и ее график. 

Статистические оценки параметров распределения. Несмещенные, 

эффективные и состоятельные оценки. Точечные оценки. Метод моментов. 

Понятие интервального оценивания. Доверительные интервалы для оценки 

параметров нормального распределения. 

Проверка статистических гипотез. Основные понятия. Общая схема 

проверки.  Критерий согласия Пирсона хи-квадрат.  

Дисперсионный анализ. Однофакторный дисперсионный анализ. 

Понятие о двухфакторном анализе. Основные понятия кореляционного и 

регрессионного анализа. 

*данный раздел изучается при дополнителных кредитах  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1 Вычисление определителей. Правило Крамера.  

2 Решение систем линейных уравнений  

3 Уравнения прямой  

4 Линейные операции над векторами  

5 Предел функции. Бесконечно малые. Непрерывность функции 

6 Дифференциал функции.  

7 Нахождение экстремумов функции 

8 Неопределенный интеграл. Основные методы интегрирования. 

9 Определенный интеграл. 

10 Функции нескольких переменных. Частные производные 

11 Экстремум функции двух переменных 

12 Дифференциальные уравнения первого порядка 

13 Теория рядов 

14 Основные элементы теории вероятностей  

15 Законы распределения случайных величин 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1 Химическая интерпретация матрицы  

2 Системы линейных неравенств и исследование их решений  

3 Кривые второго порядка  

4 Векторы в химических задачах  

5 Основные элементарные функции их графики (линейная, степенная, 

показательная, логарифмическая функции) 

6 Ряды Тейлора и Маклорена 

7 Приложения определенных интегралов 

8 Дифференциальные уравнения в химических процессах 

9 Метод наименьших квадратов 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 
1. Шипачёв B.C. Высшая матматика. 7-е изд.-М.: Высшая школа, 2005 - 

479 с  

2. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике.- М.: 

Айрис пресс, 2003. - 412 с 

3. Письменный Д.Т. и др. Сборник задач по высшей математике.- М.: 

Айрис пресс, 2003. 

4. Кабдыкайырулы К.  Курс математики (учебник). Алматы, 2-изд., 

“Дәуір” 2005. – 31 п.л. 

5. Махмеджанов Н.М., Махмеджанова Р.Н. Сборник задач по высшей 

математике –Алматы, Дауір _  2010.- 387с. 

6. Абланова Е. Х. Джумагазиева С. Х. Линейная алгебра в химической 

термодинамике. Алматы «Қазақ университеті», 2006. 

7. Батунер Л.М., Позин М.Е. Математические методы в химической 

технике . - Ленинград:  ГОСХИМИЗД, 1971г.- 319 с. 

8. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей 

и математической статистике. М.: “Высшая школа”, 2004 -404 с.  

 

Дополнительная: 

1. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление. – 

М.: Наука, 2005, ч.1,2. 

2. Махмеджанов Н.М., Махмеджанова Р.Н. Сборник задач по высшей 

математике - Алматы Дауір - 2009г. - 407с. 

3. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной 

алгебры. –М.: Наука, 1984. 

4. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа.- М.: 

Наука, 2009. 
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5. Данко П.Е., Попов А.Г. Высшая математика в упражнениях и 

задачах. – М.: Высшая школа, 2007, ч.1,2. 

6. Мантуров О.В.. Матвеев Н.М. Курс высшей математики. – М.: 

Высшая школа, 2008. 

7. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике. – М.: Наука, 

2009. 

8. Ширяев А.Н., Эрлих Х., Яськов П. Вероятность в теоремах и задачах 

(с доказательствами и решениями) - МЦНМО Москва, 2013 
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Fiz 1204 – ФИЗИКА 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы: 

Досаева Б.Т. –  старший  преподаватель кафедры теоретической и 

ядерной физики физико-технического факультета КазНУ им.аль-Фараби 

Дюсебаева К.С. – старший преподаватель кафедры теоретической и 

ядерной физики физико-технического факультета КазНУ им.аль-Фараби 

Нурбакыт Г.  – преподаватель кафедры теоретической и ядерной 

физики физико-технического факультета КазНУ им.аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Жаугашева С.А. – кандидат физико-математических наук, и.о. 

профессора кафедры теоретической и ядерной физики физико-технического 

факультета КазНУ им.аль-Фараби 

Ершина А.К. – доктор физико-математических наук, профессор 

Казахского женского педагогического университета 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предлагаемая типовая программа охватывает основные проблемы, 

которые рассматриваются в разделах, как механика, молекулярная физика, 

электричество и магнетизм, оптика, атомная физика и ядерная физика. 

Предлагаемая программа изучения курса «Физика» необходима в 

подготовке конкурентоспособных кадров и исследователей в свете 

современных химико-физических задач и умением ориентироваться в потоке 

экспериментальной информации.  

Пререквизиты: Чтобы качественно освоить общий курс физики, 

достаточно быть знакомым с такими курсами, как «Математика» и 

«Информатика». 

Постреквизиты: В результате качественного освоения данного 

предмета студенты имеют возможность далее усваивать такие предметы как 

"Физическая химия", "Способы физических исследований". 

 Требования к ключевым компетенциям Бакалавра, завершившего 

изучение дисциплины «Физика».  Бакалавр должен: 

иметь представление: 

• о процессах и явлениях, происходящих в природе;  

•  о физической картине окружающего мира; 

• о возможностях современных научных методов познания природы. 

знать: 

• теоретические основы механики, молекулярной физики, 

электричества, квантовой механики, оптики атомной и ядерной физики; 
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• важные принципы и законы, их математические уравнения; основные 

экспериментальные методы и методы обработки результатов измерения; 

• основные законы и методы классической и современной физики. 

уметь: 

• использовать физические и математические модели реальных 

процессов для эффективных решений прикладных задач широкого профиля 

• методы решения физических задач; 

• работать на основных физических приборах, ставить и решать 

физические эксперименты; 

• методы проведения экспериментальных исследований. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название тем 

 1 Механика. Физические основы механики. Кинематика.  

2 Динамика. 

3 Законы сохранения.  

4 Элементы релятивистской механики. 

5 Элементы гидродинамики. 

6 Колебания и волны. 

7 Молекулярная физика и  термодинамика. 

8 Статистическое распределение 

9 Явления переноса.  

10 Реальные газы. 

11 Электричество и магнетизм. Электростатика. 

12 Постоянный электрический ток.  

13 Магнитное поле. 

14 Магнитное поле в веществе. 

15 Электромагнитная индукция.  

16 Уравнения Максвелла. 

17 Оптика. Основы световой оптики. 

18 Волновая оптика. 

19 Основы квантовой физики. Основы квантовой статистики.  

20 Микросостояния вещества. 

21 Основы атомной физики. 

22 Уравнения Шредингера.  

23 Квантование атомов. 

24 Основы ядерной физики. Атомное ядро. 

25 Элементарные частицы. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель преподавания курса – является формирование обобщенного 

понятия современной научной физической картины мира; 

- освоение основных законов физики, лежащих в основе изучаемых 

явлений; 

- овладение идеями и методами физической науки; 

- формирование потребности к самообразованию. 

Студент должен уметь использовать физические методы для решения 

профессиональных задач. 

В лекционном курсе основное внимание уделяется уяснению основных 

законов и понятий физики, способствующих формированию цельного 

мировоззрения и концепций современного естествознания. 

Курс включает в себя практические занятия, на которых на примере 

разнообразных физических задач студенты закрепляют теоретический 

материал, полученный на лекциях. Курс проходит одновременно с 

лабораторным практикумом. Цель лабораторных работ – сформировать у 

студентов навыки практической работы. Ознакомить с методикой 

физических измерений и элементами математической обработки результатов.  

Задачи изучения дисциплины  

 иметь глубокие и прочные знания по дисциплине и ясное понимание 

основных математических методов, используемых при решении физических 

задач; 

 уметь применять полученные знания для постановки и решения 

задач современной физики. 

Объектами изучения данной дисциплины являются:  все физические 

явления. 

Методы изучения данной дисциплины: методы обработки 

экспериментальных данных.  

Роль и место науки  данной дисциплины среди других наук.  Роль 

данной дисциплины среди других наук очень высока. Физика – основа всех 

наук.  Невозможно не учесть физические законы при исследовании других 

наук. Предлагаемая типовая программа включает основные проблемы, 

которые рассматриваются в разделах, как механика, молекулярная физика, 

электричество и магнетизм, оптика, атомная физика и ядерная физика.      

Влияние физики в развитие техники очень огромная. Физика широко 

применяется в других естественных науках, как физическое моделирование, 

химия, математика, биология, география. 

Краткий исторический очерк науки дисциплины  
Всю историю физики можно условно разделить на три основных 

этапа: древний и средневековый,· классической физики, современной физики. 

Первый этап развития физики иногда называют донаучным. Однако такое 

название нельзя считать полностью оправданным: фундаментальные зерна 
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физики и естествознания в целом были посеяны еще в глубокой древности. 

Это самый длительный этап. Он охватывает период от времен Демокрита, 

Аристотеля, Архимеда до начала XVII в., поэтому и называется древним и 

средневековым этапом. 

Начало второго этапа – этапа классической физики – связывают с 

одним из основателей точного естествознания – итальянским ученым 

Галилео Галилеем и основоположником классической физики, английским 

математиком, механиком, астрономом и физиком Исааком Ньютоном. 

Второй этап продолжался до конца XIX в. 

К началу XX столетия появились экспериментальные результаты, 

которые трудно было объяснить в рамках классических представлений. В 

этой связи был предложен совершенно новый подход – квантовый, 

основанный на дискретной концепции. Квантовый подход впервые ввел в 

1900 г. немецкий физик Макс Планк (1858–1947), вошедший в историю 

развития физики как один из основоположников квантовой теории. Его 

трудами открывается третий этап развития физики – этап современной 

физики, включающий не только квантовые, но и классические представления. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Механика. Физические основы механики. Кинематика. Кинематика 

материальной точки. Механическое движение. Механическая система. 

Основные модели механики: материальная точка, твердое тело, сплошная 

среда. Пространство и время. Системы отсчета. Основные понятия механики: 

перемещение, скорость, ускорение. Кинематика материальной точки в 

движущейся системе координат. Скорость и  ускорение, радиус-вектор. 

Кинематика движения по криволинейной траектории. Кинематика 

абсолютного твердого тела. Поступательное и вращательное движение 

абсолютного твердого тела. 

Угловая скорость и угловое ускорение, и их связь с линейными 

характеристиками движения. 

Динамика. Законы Ньютона. Масса, импульс. Сила. Силы в 

классической механике. Закон всемирного тяготения. Свойства сил тяжести, 

гравитации, упругости, трения. Динамика твердого тела. Момент импульса 

материальной точки и системы материальных точек. Момент силы.  

Основное уравнение динамики вращательного движения. Момент инерции 

твердых тел разной формы. Теорема Штейнера. Тензор инерции. Главные 

оси инерций. Уравнение моментов.  

Законы сохранения. Закон сохранения и изменения импульса. 

Механическая энергия. Кинетическая энергия материальной точки. Работа. 

Мощность. Консервативные силы.  Потенциальные и не потенциальные силы 

в механике. Потенциальная энергия системы взаимодействующих тел. Закон 
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сохранения и изменения энергии в механике. Закон сохранения и изменения 

момента импульса. 

Элементы релятивистской механики. Основы специальной теории 

относительности. Принцип относительности Галилея. Преобразования 

Галилея. Преобразования Лоренца. Релятивистский закон сложения 

скоростей. 

Элементы гидродинамики. Понятие сплошной среды. Общие 

свойства жидкостей и газов. Движение жидкостей (и газов) по трубам. 

Стационарный поток. Несжимаемая жидкость. Уравнения непрерывности.  

Уравнение Бернулли. Идеальная и вязкая жидкость. Ламинарный и 

турбулентный поток жидкости. Уравнение Стокса. Формула Пуазейля. 

Колебания и волны. Колебательное движение. Сложение колебаний. 

Свободные гармонические колебания. Кинематика и динамика 

гармонических колебаний.  Затухающие колебания, их характеристики. 

Вынужденные колебания, явление резонанса. Понятие о колебаниях систем 

со многими степенями свободы. Нормальные колебания. Волновое 

уравнение. Уравнение монохроматической бегущей волны, основные 

характеристики волн. Продольные и поперечные волны. Принцип 

суперпозиции волн. Стоячие волны. Звуковые волны. Эффект Доплера. 

 

Молекулярная физика. Основы термодинамики. 

Статистическая физика и основы термодинамики. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории идеального газа. Тепловое движение 

молекул. Состояние термодинамической системы. Термодинамические 

параметры. Идеальный  газ. Уравнение состояния идеального газа. 

Изопроцессы. Основы термодинамики. Внутренняя энергия. Работа 

термодинамической системы. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый 

закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к 

изопроцессам. Теплоемкость идеального газа. Уравнение Майера. 

Второй закон термодинамики. Обратимые и необратимые процессы. 

Циклические процессы.  Тепловые двигатели. Коэффициент полезного 

действия тепловых машин. Цикл Карно. Теорема Карно. Теорема Клаузиуса. 

Энтропия. Свойства энтропии. Энтропия и вероятность. 

Статистическое распределение. Скорость частиц теплового 

движения. Число степеней свободы. Распределение энергии по степеням 

свободы. Закон Максвелла о распределении молекул идеального газа по 

скоростям. Распределение Больцмана. Барометрическая формула. 

Явления переноса. Термодинамические системы в неравновесных 

состояниях. Явления переноса в жидкостях и газах. Столкновение молекул. 

Эффективные диаметры молекул. Средняя длина свободного пробега 

молекул. Общие уравнения явления переноса. Теплопроводность. Вязкость. 

Диффузия. Коэффициенты переноса. 

Реальные газы. Изотермическое сжатие газов. Уравнение Ван-дер-

Ваальса. Эффект Джоуля-Томсона. Критические параметры. Фазовые 
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переходы. Уравнение Клайперона-Клаузиуса. Диаграмма состояния. Тройная 

точка. 

 

Электричество и магнетизм. Электростатика. 

Электрические явления в природе и их описание. Электрический заряд. 

Закон  сохранения электрического заряда. Плотность заряда. Электрический 

ток. Сила и плотность тока. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции. Потенциал. Разность потенциалов. Связь 

между потенциалом и напряженностью электрического поля. Диэлектрик в 

электрическом поле. Диполь. Дипольный момент. Теорема Гаусса. 

Проводник в электрическом поле. Электроемкость. Конденсаторы. Емкость 

конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Энергия 

электростатического поля. Плотность энергии электростатического поля. 

Постоянный электрический ток. Электрический ток в металлах. 

Закон Ома для участка цепи и замкнутого контура. Сторонние силы. 

Электродвижущая сила. Закон Ома в дифференциальной форме. 

Разветвленные электрические цепи. Правила Кирхгофа. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Превращения энергии в 

электрических цепях. Электрический ток в электролитах. Законы Фарадея 

для электролиза. Электрический ток в газе. Плазма. 

Магнитное поле. Магнитное поле тока. Вектор магнитной индукции. 

Закон Ампера.  Закон Био-Савара-Лапласа. Теорема о циркуляции вектора 

индукции магнитного поля. Сила Лоренца. 

Магнитное поле в веществе. Магнитные свойства вещества. 

Молекулярные токи. Диа-, пара- и ферромагнетики. Вектор 

намагниченности. Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость.  

 

Электромагнитная индукция. Закон Фарадея электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Индуктивность. Самоиндукция. Плотность 

энергии магнитного поля. Взаимоиндукция. Трансформатор. 

Уравнения Максвелла. Колебательный контур. Свободные 

колебания. Собственная частота. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Явление электрического резонанса. Обобщения теории 

Максвелла. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Мощность 

церемонного тока. Система уравнений Максвелла в интегральной форме. 

Электромагнитные волны. Волновое уравнение. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Энергия и импульс электромагнитного поля. Вектор 

Умов-Пойнтинга. Шкала электромагнитных волн. Энергия, импульс 

электромагнитного поля. Световые волны. Интенсивность световых волн.  

 

Оптика. Основы световой оптики. Представление о световой оптике. 

Электромагнитная природа света. Законы отражения и преломления. 

Энергетические и фотометрические характеристики светового потока. 
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Оптические приборы. Линза и оптические параметры. Фотометрические 

величины. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные волны. Условия 

интерференционных максимумов и минимумов. Интерференция в тонких 

пленках. Интерференционные приборы. Интерференция монохроматических 

волн. Двулучевая интерференция. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-

Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция Френеля и Фраунгофера. 

Дифракционная решетка. Дифракция рентгеновских лучей. Голография. 

Поляризация света.  Естественный и поляризованный свет. 

Поляризация света при отражении и преломлении. Коэффициенты отражения 

и преломления света. Закон Малюса. Закон Брюстера. Дисперсия света. 

Нормальная и аномальная дисперсии. Поглощение света. Закон Бугера.  

 

Основы квантовой физики. Основы квантовой статистики. 

Квантовые свойства света. Тепловое излучение. Корпускулярные свойства 

света.Формула Планка. Законы Кирхгофа. Формула Релея-Джинса. Внешний 

фотоэффект. Фотоны. Эффект Комптона. Тормозное рентгеновское 

излучение. Корпускулярно-волновой дуализм. Физика конденсированных 

сред. Твердые тела. 

 

Микросостояния вещества. Жидкое состояние. Молекулярные 

явления в жидкостях. Поверхностное натяжение. Давлениепод искревленной 

поверхностью жидкости. Капиллярные явления. Кристаллическое состояние. 

Тепловые движения в твердых телах. Электропроницаемость в металлах. 

Распределение Ферми. Ферми уровни. Металлы, полупроводники, 

диэлектрики по зонной теории. Сверхпроводимость. 

 

Основы атомной физики. Закономерности в атомных спектрах. 

Строение атома. Постулаты Бора. Опыт Франка и Герца. Боровская теория 

водородного атома. Недостатки теории Бора. Волновые свойства  вещества. 

Гипотеза Луи де - Бройля и его экспериментальное выяснение. Волновая 

функция. Принцип неопределенности Гейзенберга.  

 

Уравнения Шредингера.  Квантовомеханическое описание движения 

микрочастиц. Принцип суперпозиции состояния. Уравнения Шредингера для 

стационарного состояния. Движение свободных частиц.  

Квантование атомов. Уравнения Шредингера для атома водорода. 

Квантовые числа. Водородоподобные атомы. Энергетические уровни. 

Ширина энергетических уровней. Спины. Принцип Паули. Светоиспускание. 

Спонтанное и вынужденное излучение света атомами. Лазер. 

 

Основы ядерной физики. Атомное ядро. Строение атомного ядра и 

описание. Модель ядра. Масса и энергия связи ядра. Ядерные силы. 

Радиоактивность. Ядерные реакции. Реакции  деления ядер. Цепные реакции. 
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Ядерный реактор. Термоядерные реакторы. 

Элементарные частицы. Общие свойства наблюдаемых 

элементарных частиц: лептоны, адроны. Частицы и античастицы. Четыре 

вида фундаментальных взаимодействий. Кварки. Кварковая модель 

элементарных частиц. Глюоны. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Основы физической механики.Кинематика. Кинематика 

поступательного и  вращательного движения.  

2. Динамика материальной точки. Законы сохранения механики.  

3. Механика твердого тела. Основное уравнение динамики вращательного 

движения. Сила тяжести и вес. 

4. Уравнение состояния идеального газа. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории идеального газа.   

5. Первое, второе начало термодинамики.  

6. Изопараметрические процессы.  

7. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Внутренняя энергия 

реального газа.  

8. Электростатика. Работа в электрическом поле, потенциал и 

электроемкость.  

9. Постоянный электрический ток. 

10. Магнитное поле. Закон Био-Савара - Лапласа. Закон Ампера. Сила 

Лоренца.   

11. Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. 

12. Свободные механические и электромагнитные колебания и их 

характеристики. Продольные и поперечные волны. Волновое 

уравнение.   

13. Законы геометрической оптики. Интерференция и дифракция световых 

волн. Дифракционная решетка. Дисперсия света. Поляризация света.   

14. Тепловое излучение. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина и 

Рэлея-Джинса. Явление фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Эффект 

Комптона.  

15. Формула Ридберга. Элементы физики атомного ядра. Энергия связи. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Абсолютные упругие и неупругие столкновения. 

2. Космические скорости.  

3. Уравнение Бернулли. 

4. Статистическое распределение. 
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5. Первое и второе начало термодинамики.  

6. Изотермы Ван-дер-Ваальса.   

7. Теорема Гаусса и ее применение.  

8. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле.  

9. Конденсаторы, соединение конденсаторов. 

10. Разветвление цепей.  Правила Кирхгофа.  

11. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение.   

12. Закон Фарадея – Ленца.   

13. Метод зон Френеля. 

14. Закон смещения Винна. 

15. Теория Бора  и  его недостатки. 

16. Структура таблицы Менделеева. 

17. Состав ядра и описание. 

18.   Радиоактивность и ее законы. 

19.   Законы α-, β-, γ – распадов. 

20.  Атомные реакторы. Термоядерные реакции. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Изопроцессы в газах. Расчет работы, внутренней энергии при 

различных процессах .  

2. Теплоемкость. Теплоемкостъ газа при  постоянном  давлении и 

постоянном объеме. Уравнение Майера.   

3. Экспериментальные изотермы. 

4. Работа сил электростатического поля.  Потенциал. Разность 

потенциалов. 

5. Связь между напряженностью электрического поля и потенциалом. 

Эквипотенциальные поверхности.   

6. Описание поля в диэлектриках. Применение теоремы Гаусса для 

диэлектриков;  поле внутри плоской пластины, поле заряженной 

сферической поверхности. 

7. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Электромагнитное поле. 

8. Сопоставимость электрических и магнитных полей. 

9. Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания.  

10. Свойства электромагнитных волн. 

11. Конденсированное состояние. Кристаллическая структура. 

Теплоемкость кристаллических решеток.  

12.    Законы геометрической оптики. Интерференция и дифракция света.                        

Дифракционная решетка. Дисперсия света. Поляризациясы света.  

13.    Тепловое излучение. Законы  Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина и         

Рэлея-Джинса. Фотоэффект.  Уравнение Эйнштейна.  Эффект 

Комптона. 



124 
 

14.  Формула Ридберга. Элементы физики атомного ядра. Энергия связи.  

15.  Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

1. Статистические закономерности, возникающие при измерениях 

2. Измерение длин, площадей и объемов 

3. Определение момента инерции диска 

4. Изучение основного закона динамики вращательного движения 

5.  Исследование явлений прецессий с помощью гироскопа  

6.  Изучение закона колебаний физического маятника  

7.  Расчет ускорения силы тяжести методом математического маятника.  

8. Изучение законов прямолинейных поступательных движений тел в поле 

силы тяжести на машине Атвуда   

9. Определение вязкости жидкостей методом Стокса  

10. Определение  скорости полета пули с помощью баллистического 

маятника  

11. Определение удельной теплоты плавления олова и изменения энтропии 

при плавлении 

12.  Определение вязкости воздуха  

13.  Определение теплопроводности веществ калориметрическим методом 

в квазистационарном режиме  

14.  Измерение активного сопротивления методом амперметра и 

вольтметра  

15.  Изучение магнитного поля соленоида 

16.  Исследование нелинейных сопротивлений  

17.  Измерение сопротивления с помощью моста постоянного тока (мост 

Уитстона) 

18.  Определение э.д.с  методом компенсации 

19.  Получение  кривой намагничивания и петли гистерезиса с помощью 

осциллографа 

20.  Исследование явления термоэлектронной эмиссии  

21.  Определение выходной работы электронов из металла  

22.  Определение длины световой волны при помощи бипризмы Френеля  

23.  Определение  длины световой волны с помощью колец Ньютона   

24.  Проверка закона Малюса  

25.  Изучение спектров испускания и поглощения с помощью стилоскопа 

26.  Изучение вращения плоскости поляризации и определение 

концентрации сахарных растворов с помощью сахариметров 

27.  Изучение основных законов  внешнего  фотоэлектрического эффекта  

28.  Измерение показателей преломления жидкостей методом 

рефрактометра  

29.  Исследование газоразрядного счетчика заряженных частиц 
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30.  Относительный метод определения абсолютной активности 

радиоактивных препаратов 

31.  Определение константы распада изотопов по длине пробега альфа-

частиц  

32.  Определение максимальной энергии бета излучения методом полного 

поглощения  

33.  Определение энергии гамма-излучения по поглощению в веществе  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Савельев И. В.  Курс общей физики. – М.: Наука, Физматлит, 

2002-2005г, кн.1-5. 

2. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. - М.: Высшая школа, 

2000.  

3. Трофимова Т.И. Курс физики .- М.: Высшая школа, 1990. 

4. Кикоин А.К., Кикоин. И.К. Молекулярная физика. М.: Наука, 

1976. 

5. Калашников С.Г. Электричество. - М.: Наука, 2004, 2008. 

6. Ландсберг Г.С. Оптика. М.: Наука, 1976. 

7. Шпольский Э.В. Атомная физика. Т.1,2. М.: Наука, 1974. 

8. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. 5, часть 2. М.: Наука, 1989. 

9. Блохинцев Д.И. Основы квантовой механики: - СПб.: Лань, 2004.

  

Дополнительная: 

1. Сивухин. Д.В. Общий курс физики. Т.1. Механика. М.: Наука, 

1989. 

2. Савельев И. В. Курс общей физики в 3-х т. Т 1. Механика. 

Молекулярная физика. М.: Наука, 1998. 

3. Абильдаев А.Х., Физика. Алматы,  «Қазақ Университеті», 2011г. 

4. Матвеев. А.Н. Электричество и магнетизм. М.: Высшая школа, 

1983 

5. Милантьев В.П. Атомная физика М: РУДН, 1999. 

6. Сивухин. Д.В. Общий курс физики. Т.4. Оптика. М.: Наука, 1985 

7. Волькенштейн В. С. Сб. задач по общему курсу физики. М.: 

Наука, 2003 г. 
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NH 1205 – НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы: 

Бекишев К. – доктор педагогических наук, кандидат химических наук, 

профессор кафедры общей и неорганической химии  

Ниязбаева А.И. – кандидат химических наук, профессор кафедры 

общей и неорганической химии  

 

Рецензенты: 

Кудреева Л.К. – кандидат химических наук, доцент Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби 

Абишева А.К. – кандидат химических наук, доцент,Казахский 

национальный технический исследовательский университет К.И.Сатпаева 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Неорганическая химия» является обязательным 

компонентом образовательной программы подготовки бакалавров по 

специальности 5В060600-«Химия». Курснаправлен на формирование у 

студентов системузнаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности 

и опыта эмоционально-ценностных и критическихотношений, 

которыевместевзятоепредставляетсобойвкладнеорганическойхимии в 

процессеформированиеобщих и предметных компетенций бакалавра по 

специальности 5В060600-Химия. 

Компетенции (результаты обучения):  

В результате изучения дисциплины «Неорганическая химия» студенты 

должны: 

Знать 

- основы атомно-молекулярного учения и основные стехиометрические 

законы химии; 

- структуру периодической системы с точки зрения теории строения 

атома; 

- общие закономерности изменения свойств элементов и их соединений 

по периодам и группам периодической системы;   

- современные теории химической связи и строения вещества; 

- основные закономерности протекания химических процессов; 

- особенности поведения веществ в водных растворах; 

- основы теории ионных равновесий в растворах электролитов; 

- основы теорииокислительно-восстановительных процессов; 

- важнейшие формы нахождения элементов в природе и общие способы 

их получения; 
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- практически значимые свойства химических элементов и их 

важнейших соединений; 

- значения неорганической химии для решения научных, 

технологических и экологических задач общества. 

Уметь 

- записывать электронную конфигурацию атома любого 

элемента,применяя периодическую систему; 

- прогнозировать пространственное строение простых молекул; 

- прогнозировать направления химических реакций по 

термодинамическим и электрохимическим данным; 

- использовать понятия, законы и теориихимии для решения 

практических задач, встречающиеся в различных жизненных ситуациях; 

- подготовить и провести химический эксперимент, соблюдая правила 

техники безопасности; 

Владеть навыками: 

- систематического описания положения химических элементов в 

периодической системе Д.И. Менделеева, строения и свойств атомов, 

валентных возможностей и типичных соединений; 

- сравнительного анализа закономерностей в изменении свойств 

химических элементов и их однотипных соединений по горизонтальным и 

вертикальным рядам периодической системы; 

- анализа закономерностей в изменении устойчивости, окислительно-

восстановительных и кислотно-основных свойств водородных и 

кислородных соединений;  

- неорганического синтеза и анализа; 

- работы с научной литературой (справочники, реферативные журналы 

и др.) по неорганической химии;  

Пререквизиты курса: высшая математика, физика и неорганическая 

химия; 

Постреквизиты курса: все дисциплины, включенные в основной 

учебный план и выпускная работа.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Введение 

1 Водород 

2 Элементы 17 группы.  

3 Элементы 16 группы.  

4 Элементы 15 группы. 

5 Элементы I4 группы. 

6 Элементы 13 группы.  

7 Элементы 1 группы. 

8 Элементы 2 группы. 

9 d-элементы 
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10 Элементы 3-5 групп. 

11 Элементы 6 группы. 

12 Элементы 7 группы. 

13 Элементы 8-10 групп. 

14 Элементы 11 группы. 

15 Элементы 12 группы. 

16 Семейства радиоактивных элементов.  

 Заключение 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Курс «неорганической химии» представляет собой систематическое 

изложение химии всех элементов и по традиции является обязательным для 

всех химических специальностей университетов Республики Казахстан. В 

данной типовой программе распределение фактического материала основано 

на 18-клеточной форме периодической таблицы химических элементов, 

которая была рекомендована IUPAC еще в 1989 году, но применение которой 

в учебном процессе все время откладывалась по не известным причинам до 

сих пор. 

С появлением Интернета и современных информационных технологий 

происходит постепенный переход от знаниевой парадигмы к 

компетентностному, что и отражается в содержаниях типовых и рабочих 

программ по предметам. 

Цель обучения дисциплины:  

обеспечение вклада курса неорганической химии в процессе 

формирования базовых и профессиональных компетентностей бакалавра 

химии.  

Задачи обучения дисциплины:  

формирование у студентов:  

- представлений о взаимосвязи состава, строения и свойств 

неорганических веществ; 

-  практических навыков в области неорганического синтеза и анализа; 

-  навыков сравнительного анализа закономерностей в изменении 

свойств химических элементов и их однотипных соединений, по 

горизонтальным и вертикальным (группы и подгруппы) рядам 

периодической системы; 

- понимание закономерностей в изменении устойчивости, 

окислительно-восстановительных и кислотно-основных свойств водородных 

и кислородных соединений;  

- навыков систематического описания положения химических 

элементов в периодической системе, строения и свойств атомов, валентных 

возможностей и типичных соединений;  
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- умений работать с научной литературой (справочниками, 

реферативными журналами и др.) по неорганической химии;  

- понимания значения неорганической химии для решения научных, 

технологических и экологических задач общества. 

Объектом изучения дисциплины «Неорганическая химия» является 

состав, структура простых веществ и химический соединений, а также 

закономерности протекания химических реакций с их участием. 

Методы изучения дисциплины. Применяются все научные методы: 

анализ и синтез, индукция и дедукция, обобщения, сравнение, 

классификация, моделирования, химический эксперимент и др. 

Статус и структура, роль и место данной дисциплины среди других 

дисциплин. Среди всех химических дисциплин, неорганическая химия играет 

одну из наиболее важных ролей, создавая фундамент для изучения остальных 

химических наук.  

Место неорганической химии среди других дисциплин. 

Дисциплина "Неорганическая химия" является базовой при подготовке 

бакалавров по специальности 5В060600 – «Химия». Знания по курсу 

«Неорганическая химия» используются в дальнейшем при изучении курсов 

«Аналитическая химия», «Органическая химия», «Квантовая химия», 

«Коллоидная химия», «Физическая химия», «Химическая технология 

неорганических веществ», а также спецкурсов, читаемых на ряде кафедр.  

В составе типовой программы дисциплины «Неорганическая химия» 

запланированлабораторный практикум по неорганической химии. 

Отбор работ для практикума направлен на получение химических 

соединений, наиболее широко используемых в быту, науке и технике.  

Краткий исторический очерк развития дисциплины, отражающий её 

основные этапы. 

Неорганическая химия – это наука о химических элементах и 

образуемых ими простых и сложных веществах, о взаимосвязи их состава, 

строения, свойств, а также о закономерностях их химических превращений. 

Понятие «неорганическая химия» появилось первоначально для обозначения 

веществ минерального происхождения.  

История неорганической химии тесно связана с общей историей химии, 

с историей естествознания и историей развития человеческой цивилизации. 

История научной химии началась с неорганической химии. Именно в русле 

неорганической химии возникли важнейшие понятия и теоретические 

представления, способствовавшие развитию химии в целом. На материалах 

неорганической химии была разработана кислородная теория горения, 

установлены основные стехиометрические законы, наконец, создано атомно-

молекулярное учение. Сравнительное изучение свойств элементов и их 

соединений и закономерностей изменения этих свойств по мере увеличения 

атомных масс привело к открытию периодического закона и построению 

периодической системы химических элементов, которая стала важнейшей 

теоретической основой неорганической химии. Создание теории строения 

http://edu.alnam.ru/book_cgc.php?id=2
http://scask.ru/book_s_phis1.php?id=83
http://alnam.ru/book_e_chem.php?id=160
http://edu.alnam.ru/book_cgc.php?id=2
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атомов имело для нее колоссальное значение. Теория объяснила причину 

периодического изменения свойств элементов, способствовала появлению 

представлений о природе химической связи в неорганических соединениях, 

понятия об ионной и ковалентной связи. Более глубокое понимание природы 

химической связи было достигнуто в рамках квантовой химии.  

Способствовало ее прогрессу и развитие производства многих 

практически важных веществ - кислот, соды, минеральных удобрений. 

Заметно вырос престиж неорганической химии после осуществления 

промышленного синтеза аммиака.  Постоянно совершенствовалась и техника 

эксперимента. Новое лабораторное оборудование позволяло применять для 

химических синтезов неорганических соединений температуры в несколько 

тысяч градусов и близкие к абсолютному нулю; использовать давления в 

сотни тысяч атмосфер и, наоборот, проводить реакции в условиях глубокого 

вакуума. Действие электрических разрядов, излучений большой 

интенсивности также было взято на вооружение химиками-неорганиками. 

Больших успехов достиг каталитический неорганический синтез.  

Основными задачами современной неорганической химии являются: 

изучение строения, физических и химических свойств простых веществ и 

соединений, взаимосвязи строения со свойствами и реакционной 

способностью веществ, разработка методов синтеза и глубокой очистки 

веществ, общих методов получения неорганических материалов. 

Важнейшими ее разделами являются – теоретическая неорганическая химия, 

синтез неорганических веществ и прикладная неорганическая 

химия.Границы между неорганической химией и другими химическими 

науками часто условны или неопределенны. Одни и те же вещества или 

реакции могут быть объектами исследования различных химических 

дисциплин. По изучаемым объектам неорганическую химию подразделяют 

на химию отдельных элементов или на химию групп элементов, химию 

определенных соединений тех или иных элементов (химия силикатов, 

пероксидных соединений и др.),  

Теоретическая неорганическая химия рассматривает вопросы 

химической связи в неорганических веществах, структуры веществ, их 

свойства и реакционная способность. Она активно использует физические и 

химические методы исследования, достижения химической термодинамики, 

химической кинетики и квантовой химии. Теоретические представления 

неорганической химии используют в геохимии, космохимии, химии твердого 

тела, химии высоких энергий, радиохимии, ядерной химии, в некоторых 

разделах биохимии и агрохимии. 

Одной из важных задач современной неорганической химии – это 

синтез неорганических соединений с заданными свойствами, получение 

новых, чистых, термостойких, устойчивых к коррозии и других материалов. 

Прикладной частью неорганической химии традиционно считается 

технология неорганических веществ. Она связана с крупномасштабными 

производствами серной, соляной, фосфорной, азотной кислот, соды, аммиака, 

http://alnam.ru/book_e_chem.php?id=243
http://alnam.ru/book_chem.php?id=38
http://alnam.ru/book_e_chem.php?id=96
http://alnam.ru/book_e_chem.php?id=101
http://alnam.ru/book_e_chem.php?id=198
http://alnam.ru/book_e_chem.php?id=96
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хлора, фтора, фосфора, а также солей натрия, калия, магния и других, 

диоксида углерода, водорода, различных минеральных удобрений и многих 

других веществ Большая часть этих продуктов потребляется другими 

химическими производствами и металлургией. 

Прикладная неорганическая химия играет существенную роль в 

развитии важнейших отраслей народного хозяйства. Так, в машиностроении 

и строительстве широко используют материалы, получаемые из 

минерального сырья химическими методами. Это, например, металлы и 

сплавы, минеральные красители, твердые сплавы для режущего инструмента. 

Прикладная часть неорганической химии связана с химической 

технологией, металлургией, галургией, электроникой, с добычей полезных 

ископаемых, производством керамики, строительных, конструкционных и 

других неорганических материалов, с обеспечением работы энергетических 

установок (например, АЭС), с сельским хозяйством, с обезвреживанием 

промышленных отходов, охраной природы и др. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Водород. 

Водород, способы получения, физические и химические свойства, 

применение. Водородная технология. Вода, ее физические и химические 

свойства. Кругооборот воды в природе. Пероксид водорода, способы 

получения, физические и химические свойства, применение. 

 

Элементы 17 группы. 
Общая характеристика элементов 17 группы. Распространение в 

природе, получение, физические и химические свойства. Соединение 

галогенов с водородом. Соляная кислота и ее соли. Кислородсодержащие 

соединения галогенов: оксиды, кислоты и соли кислородных кислот 

галогенов. Применение галогенов и их соединений. 

 

Элементы 16 группы.  

Общая характеристика элементов 16 группы. Кислород, его получение, 

физические и химические свойства, применение. Озон, его физические и 

химические свойства, получение и применение.  

Сера, способы его получения, физические и химические свойства, 

применение. Сероводород, его получение, физические и химические 

свойства, применение. Важнейшие сульфиды, их получения, физические и 

химические свойства, применение. Оксид серы (IV), сернистая кислота и 

сульфиты. Оксид серы (VI), серная кислота и сульфаты. Олеум. Важнейшие 

сульфаты и их применение. Тиосерная кислота и тиосульфаты. Химические 

свойства тиосульфата натрия. Соединения серы с галогенами. Диаграммы 

Латимера. 

 



132 
 

Элементы 15 группы.  

Общая характеристика элементов 15 группы. Азот, способы его 

получения, физические и химические свойства, применение. Аммиак, 

способы его получения, физические и химические свойства, применение. 

Соли аммония. Гидразин, гидроксиламин и азидоводород, их физические и 

химические свойства, получение и применение. Оксиды азота. Азотистая 

кислота и ее соли.  Азотный ангидрид. Азотная кислота, ее получение, 

физические и химические свойства, применение. Важнейшие нитраты, их 

физические и химические свойства, получение и применение. 

Промышленное получение азотной кислоты. Азотные удобрения. 

Экологические проблемы азотной промышленности.  

Фосфор, способы его получения, физические и химические свойства, 

применение. Оксиды фосфора. Кислородсодержащие кислоты фосфора и их 

соли. Фосфорные удобрения. Экологические аспекты фосфорной 

промышленности. 

 

Элементы I4 группы. 

Общая характеристика элементов 14 группы. Аллотропия, физические 

и химические свойства, применение углерода. Кислородные соединения 

углерода. Оксид углерода (II). Карбонилы металлов. Оксид углерода (IV), 

физические и химические свойства, применение. Угольная кислота и ее соли. 

Временная жесткость воды и методы ее устранения. Важнейшие другие 

соединения углерода, получение, физические и химические свойства, 

применение.  

Кремний, способы его получения, физические и химические свойства, 

применение. Роль кремния в построении земной коры. Кремневые кислоты и 

силикаты. Искусственные силикаты (стекла, ситаллы, цементы, бетоны и 

др.). 

 

Элементы 13 группы.  

Общая характеристика элементов 13 группы. Алюминий, способы его 

получения, физические и химические свойства, применение. Важнейшие 

соединения алюминия, их получения, физические и химические свойства, 

применение. Технология получения алюминия электролитическим способом. 

 

Элементы 1 группы.  

Общая характеристика элементов 1 группы, способы их получения, 

физические и химические свойства, применение. Важнейшие соединения 

щелочных металлов, способы их получения, физические и химические 

свойства, применение. 

 

Элементы 2 группы. 

Общая характеристика элементов 2 группы. Бериллий, магний и 

щелочноземельные металлы, способы их получения, физические и 
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химические свойства, применения. Важнейшие соединения элементов 2 

группы, способы их получения, физические и химические свойства, 

применение.  Постоянная жесткость воды и методы ее устранения. 

 

d-элементы 

Общая характеристика d-элементов. Общая характеристика металлов. 

Классификация металлов по их физическим и химическим свойствам. 

Методы получения металлов.  Важнейшие отрасли металлургии. Сплавы 

металлов и их применение. Простейшие диаграммы состояния. Химические 

свойства металлов. Коррозия металлов и методы борьбы с ней.  

 

Элементы 3-5 групп. 

Общая характеристика элементов 3-5 групп, способы их получения, 

физические и химические свойства, применение. Важнейшие соединения 3-5 

групп, способы их получения, физические и химические свойства, 

применение. 

 

Элементы 6 группы. 

Общая характеристика элементов 6 группы, способы их получения, 

физические и химические свойства, применение. Важнейшие соединения 

элементов 6 группы, способы их получения, физические и химические 

свойства, применение. 

 

Элементы 7 группы. 

Общая характеристика элементов 7 группы, способы их получения, 

физические и химические свойства, применение. Важнейшие соединения 

элементов 7 группы, способы их получения, физические и химические 

свойства, применение.  

 

Элементы 8-10 групп. 

Общая характеристика элементов 8-10 групп, способы их получения, 

физические и химические свойства, применение. Железо, его получение, 

физические и химические свойства, применение. Доменный процесс. Сплавы 

железа. Чугун и сталь. Бездоменные способы получения железа. 

Общая характеристика кобальта, никеля и платиновых металлов, их 

получение, физические и химические свойства, применение. Важнейшие 

соединения кобальта, никеля и платиновых металлов, их получение, 

физические и химические свойства, применение. 

 

Элементы 11 группы. 

Общая характеристика элементов 11 группы, способы их получения, 

физические и химические свойства, применение. Важнейшие соединения 

элементов 11 группы, способы их получения, физические и химические 

свойства, применение. 
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Элементы 12 группы. 

Общая характеристика элементов 12 группы, способы их получения, 

физические и химические свойства, применение. Важнейшие соединения 

элементов 12 группы, способы их получения, физические и химические 

свойства, применение. 

 

Семейства радиоактивных элементов.  

Радиоактивные элементы (лантаноиды и актиноиды), способы их 

получения, физические и химические свойства, применение. 

 

Заключение. 

Периодический закон как основа систематики химических элементов и 

их соединений. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

1. Химические свойства водорода. 

2. Химические свойства галогенов и их соединений. 

3. Химические свойства кислорода, серы и их соединений. 

4. Химические свойства азота и его соединений. 

5. Химические свойства фосфора и его соединений. 

6. Химические свойства углерода и кремния и их соединений. 

7. Химические свойства олова и свинца и их соединений. 

8. Химические свойства бора и алюминия и их соединений. 

9. Химические свойства элементов 1-ой группы. 

10. Химические свойства элементов 2-ой группы. 

11. Химические свойства элементов 3-ей группы. 

12. Химические свойства ванадия и его соединений. 

13. Химические свойства хрома и его соединений. 

14. Химические свойства марганца и его соединений. 

15. Химические свойства железа, кобальта и никеля и их соединений. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ (СРС) 

 

1. Химия элементов 18 группы. Инертные газы. 

2. Химия элементов подгруппы селена. 

3. Химия элементов подгруппы мышьяка. 

4. Химия элементов подгруппы  германия. 

5. Химия элементов подгруппы галлия. 

6. Химия элементов подгруппы скандия. 

7. Химия элементов подгруппы титана. 

8. Химия элементов подгруппы хрома. 
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9. Химия элементов подгруппы марганца. 

10. Химия платиновых металлов. 

11. Лантаноиды. 

12. Актиноиды. 
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Буркитбаева Б.Д. – доктор химических наук, профессор Казахского 

национального университета им. аль-Фараби 

Джиембаев Б.Ж. – доктор химических наук, профессор Казахского 

женского педагогического университета 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Органическая химия» является обязательным 

компонентом образовательной программы подготовки бакалавров по 

специальности 5В060600-«Химия». Курс направлен на формирование у 

студентов систему знаний, умений и навыков, опыта творческой 

деятельности и опыта эмоционально-ценностных и критических отношений, 

которые вместе взятое представляет собой вклад органической химии в 

процессе формирование общих и предметных компетенций бакалавра по 

специальности 5В060600-Химия. 

Компетенции (результаты обучения):  

В результате изучения дисциплины «Органическая химия» студенты 

должны: 

Знать: 

- строение (химическое, электронное, пространственное) атомов и  

молекул;  

- основные электронные эффекты в статическом и динамическом 

состояниях; 

- основные закономерности и механизмы протекания различных типов 

реакций;  

- общие методы анализа химических соединений; 

- проблемы экологии, охраны природы и рационального 

природопользования при использовании достижений в области органической 

химии. 

Уметь: 
- изобразить структурную формулу химического соединения;  

- назвать его согласно номенклатурным правилам; 

- показать распределение электронной плотности в любой молекуле; 
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- предсказать химические свойства, исходя из электронного и 

пространственного строения молекул; 

- классифицировать реакции по типу реагентов, характеру разрыва 

связей, стадийности. 

Владеть навыками: 

- предсказывать свойства органических соединений, исходя из 

структуры; 

- синтеза химических соединений: 

- очистки химических соединений 

- качественного и количественного анализа химических соединений. 

быть компетентным: в области строения органических соединения, 

исходя из типа гибридизации углеродного атома. 

Пререквизиты курса: математика, физика и неорганическая химия. 

Постреквизиты курса: вседисциплины, включенные в основной учебный 

план и выпускная работа.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Введение 

1 Предмет органической химии и основные этапы ее развития 

1.1 Типы связей, промежуточные частицы в органических реакциях. 

Электронные эффекты 

1.2 Стереохимические представления 

2 Углеводороды 

2.1 Алканы. Механизм реакции радикального замещения 

2.2 Алкены. Механизм реакции электрофильного присоединения 

2.3 Алкины. Механизм реакции нуклеофильного присоединения 

2.4 Алкадиены. Факторы, определяющие направление реакций 1,2- и 1,4-

присоединения 

2.5 Циклоалканы. Типы напряжения и пространственное строение 

2.6 Ароматические углеводороды (арены). 

3 Монофункциональные производные углеводородов 

3.1 Алифатические галогенпроизводные. Механизмы реакции 

нукдеофильного замещения SN1 и SN2 и отщепления Е1 и Е2 

3.2 Ароматические галогенпроизводные. Механизмы реакций 

отщепления-присоединения и присоединения-отщепления 

3.3 Гидроксисоединения 

3.4 Оксосоединения 

3.5 Карбоновые кислоты и их производные 

3.6 Нитро- и нитрозосоединения  

3.7 Амины 
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3.8 Азо- и диазосоединения 
4 Соединения со смешанными функциями 
4.1 Гидроксикислоты 
4.2 Оксокислоты (альдегидо- и кетокислоты) 
4.3 Аминокислоты. Белки. 
4.4 Углеводы 
5 Гетероциклические соединения 

5.1 Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом 
5.2 Шестичленные гетероциклы с одним гетероатомом 
5.3 Конденсированные гетероциклические системы 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Органическая химия - раздел химической науки, изучающий как 

природные, так и синтетические органические вещества: их состав, строение, 

пути получения, свойства, закономерности протекания реакций, возможности 

практического использования. Данный курс служит фундаментом для наук, 

изучающих живую природную, в частности, для молекулярной биологии, 

биохимии, фармакологии.  

Курс включает в себя изучение теоретического материала, 

включающего строение органических молекул, электронные и 

пространственные эффекты, оптические свойства, стереоизомерию 

органических молекул, химические свойства – общие и специфические для 

каждой группы соединений; изучение биогенетической связи между 

группами и классами органических соединений, основные механизмы 

реакций, приобретение знаний и умений студентами в разработке 

целенаправленного синтеза соединений с заданными функциональными 

группами и свойствами, решения задач, практическое применение 

инструментальных средств, позволяющих реализовать, отлаживать и 

запускать на практике все виды изученных алгоритмов. 

Цель обучения дисциплины:  

- дать основные фундаментальные знания в области строения, 

структуры и реакционной способности углеводородов, методы их получения 

и функционализации. 

Задачи дисциплины: 
- научить изобразить структурную формулу химического соединения, 

- назвать его согласно номенклатурным правилам, 

- показать распределение электронной плотности в любой молекуле, 

- классифицировать реакции по типу реагентов,  

- обеспечить овладение основными приемами техники эксперимента и 

общими методами работы по выделению, 
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- развить способности к научно-исследовательской работе и выработать 

потребность к самостоятельному приобретению знаний по химии. 

Объектом изучения дисциплины «Органическая химия» является 

строение, структура органических соединений, а также закономерности 

протекания химических реакций.  

Методы изучения дисциплины. Применяются все научные методы: 

анализ и синтез, сравнение, классификация, модификация, идентификация 

структур и др. 

Статус и структура, роль и место данной дисциплины среди других 

дисциплин. Среди всех химических дисциплин, органическая химия играет 

одну из наиболее важных ролей, создавая фундамент для изучения остальных 

химических наук.  

Место органической химии среди других дисциплин. 

Дисциплина "Органическая химия" является базовой при подготовке 

бакалавров по специальности 5В060600 – «Химия». Знания по курсу 

«Органическая химия» используются в дальнейшем при изучении курсов 

«Коллоидная химия», «Биоорганическая химия», "Биохимия", "Общая 

химическая технология", "Химия высокомолекулярных соединений" а также 

спецкурсов, читаемых на ряде кафедр.  

В составе типовой программы дисциплины «Органическая химия» 

запланирован лабораторный практикум по органической химии. 

Отбор работ для практикума направлен на получение химических 

соединений, наиболее широко используемых в быту, медицине, науке и 

технике.  

Краткий исторический очерк развития дисциплины, отражающий её 

основные этапы. 

Органическая химия – раздел химии, изучающий соединения углерода, 

их структуру, свойства, методы синтеза. Органическими называют 

соединения углерода с другими элементами. Наибольшее количество 

соединений углерод образует с так называемыми элементами-органогенами: 

H, N, O, S, P. Способность углерода соединяться с большинством элементов 

и образовывать молекулы различного состава и строения обусловливает 

многообразие органических соединений. Органические соединения играют 

ключевую роль в существовании живых организмов.  

Название науки "органическая химия" произошло от слова "организм": 

до середины  в., на заре развития органической химии, так назвали  

науку, изучающую вещества, образующиеся в организмах растений и 

животных. В дальнейшем с развитием химии термин "органическая химия" 

приобрел другой смысл.  

Способы получения различных органических веществ были известны 

ещё с древности. Египтяне и римляне использовали красители индиго и 

ализарин, содержащиеся в растительных веществах. Многие народы знали 

секреты производства спиртных напитков и уксуса из сахар- и 

крахмалосодержащего сырья. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81
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Во времена Средневековья к этим знаниям ничего не прибавилось, 

некоторый прогресс начался только в XVI—XVII вв.: были получены 

некоторые вещества, в основном путём перегонки определённых 

растительных продуктов. Выделенные из животного или растительного 

сырья продукты имели между собой много общего, но отличались от 

неорганических соединений.  

На заре органической химии предметом изучения были 

преимущественно субстанции биологического происхождения. Научно-

технический прогресс не стоял на месте, и со временем основной 

материальной базой органической химии стала каменноугольная смола, 

выделяемая при получении кокса прокаливанием каменного угля. Именно на 

основе переработки каменноугольной смолы в конце XIX века возник 

основной органический синтез. В 50-60 годах прошлого века произошёл 

переход основного органического синтеза на новую базу - нефть. Таким 

образом появилась новая область химии — нефтехимия. Огромный 

потенциал, который был заложен в новом сырье вызвал бум в органической 

химии и химии вообще. Появление и интенсивное развитие такой области 

как химии полимеров обязана прежде всего новой сырьевой базе. 

Органическая химия является основной очень многих важнейших 

отраслей промышленности. К ним относятся топливная промышленность, 

производство красящих веществ, производство взрывчатых веществ, 

лекарственных веществ, витаминов, синтетических каучуков, химических 

волокон, пластмасс. Сельскому хозяйству органическая химия дает 

удобрения, средства для борьбы с сорняками (гербициды), насекомыми и 

грибками (инсектофунгициды), вещества, ускоряющие рост растений и 

созревание фруктов и др.   

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ПРЕДМЕТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

ЕЕ РАЗВИТИЯ 
Основные источники органического сырья. Краткие сведения о 

методах выделения, очистки и идентификации органических соединений.  

Добутлеровский период развития органической химии (теория 

радикалов, теория типов, и др.). Формирование и основные положения 

классической теории строения органических соединений. Валентность 

атомов в органических соединениях, простые и кратные связи. Значение 

теории строения для развития органического синтеза.  

Способы изображения молекул органических соединений, 

молекулярные, структурные и электронные формулы. Представления о 

радикалах и функциональных группах. Гомологические ряды. Основные 

функциональные группы и классы органических соединений. Изомерия и ее 

разновидности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Номенклатура органических соединений: эмпирическая, рациональная 

и систематическая (IUPAC), основные принципы построения названий. 

Названия предельных, непредельных радикалов и функциональных групп. 

Старшинство функциональных групп.  

 

Типы связей, промежуточные частицы в органических реакциях. 

Электронные эффекты. 

Строение органических соединений – основа для оценки их 

реакционной способности. Углерод: электронная конфигурация в основном и 

возбужденном состоянии, гибридизация электронных орбиталей атома 

углерода в органических соединениях. 

Типы химических связей (σ, π-связь). Форма молекул. Теория 

валентных связей. Характеристика ковалентной связи: энергия, длина, 

полярность, поляризуемость. Гомолитический и гетеролитический разрыв 

связей. Радикалы, карбкатионы, карбанионы. 

Теория смещения электронных пар. Индуктивный и мезомерный 

электронные эффекты заместителей их влияние на устойчивость радикалов, 

карбкатионов, карбанионов. Способы изображения электронных эффектов. 

Гиперконъюгация или сверхсопряжение. Статические и динамические 

электронные эффекты. 

Кислоты и основания Льюиса. Жесткие и мягкие кислоты и основания 

(ЖМКО), теоретическое обоснование принципа. Кислоты и основания 

Бренстеда. Сопряженные кислоты и основания. Константа кислотности (рК). 

Карбанионы и СН-кислотность. Факторы, влияющие на стабильность 

карбанионов. 

 

Стереохимические представления. 

Конфигурация и конформация и соответствующие им типы 

пространственной изомерии. Хиральность и ее связь со свойствами 

симметрии молекул. Представления об основных элементах структуры, 

порождающих хиральность. Асимметрический атом углерода. Проекционные 

формулы и конфигурационные ряды. Конфигурационная стереоизомерия 

соединений с асимметрическим атомом углерода, энантиомеры и рацематы. 

Соединения с двумя и более хиральными центрами – диастереомеры и 

энантиомеры, соотношение их свойств, оптическая активность. Принципы 

разделения рацематов. Хиральность в химических реакциях: обращение 

конфигурации, рацемизация, возникновение хирального центра, связь со 

структурой реагентов и механизмом реакции. Понятие об асимметрическом 

синтезе.  

 

УГЛЕВОДОРОДЫ 

Алканы. Механизм реакции радикального замещения 
Гомологический ряд, номенклатура и изомерия, алкильные радикалы. 

Природные источники алканов. Промышленные методы получения: синтез 
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углеводородов из оксидов углерода, гидрирование непредельных 

углеводородов, крекинг нефти. Лабораторные методы синтеза: реакция 

Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот, анодный синтез 

Кольбе, восстановление карбонильных соединений. 

Природа С–С и С–Н связей в алканах. Электронное строение 

насыщенных углеводородов: sp3-гибридизации АО углерода, длина связи и 

валентный угол. Понятие о конформациях и конформерах алканов. 

Проекционные диаграммы Ньюмена. Конформация этана, пропана и высших 

алканов. Конформеры: заслоненная, заторможенная, скошенная.  

Химические свойства: галогенирование, нитрование (по Коновалову), 

сульфирование, окисление, сульфохлорирование, сульфоокисление. 

Механизм радикального замещения (SR) у насыщенного атома углерода. 

Термический и каталитический крекинг. 

 

Алкены. Механизм реакции электрофильного присоединения 

Номенклатура и изомерия. Природа двойной связи. Геометрическая 

цис-, транс- изомерия и Z, E-номенклатура. Методы синтеза: 

элиминирование галогенпроизводных, спиртов, реакция Гоффмана, Фиттига, 

селективное восстановление алкинов. Крекинг предельных углеводородов. 

Химические свойства. Реакции электрофильного присоединения: 

водорода, галогенов, воды, серной кислоты и хлорноватистой кислоты. 

Общее представление о механизме реакций и стереохимия. Трактовка 

правила Марковникова с точки зрения электронного строения молекул.  

Радикальные реакции: присоединение бромистого водорода по Карашу. 

Реакции окисления алкенов с сохранением углеродного скелета (по 

Прилежаеву, по Вагнеру), эпоксидирование. Окислительное расщепление 

алкенов. Озонолиз алкенов и расщепление озонидов. Полимеризация 

алкенов.  

 

Алкины. Механизм реакции нуклеофильного присоединения 

Гомологический ряд, изомерия, номенклатура. Природа тройной связи. 

Методы синтеза алкинов из карбида кальция, дигалогеналканов и 

ацетиленидов. Электрофильное присоединение к алкинам: галогенов, 

галогеноводородов. Сравнение реакционной способности алкинов и алкенов. 

Гидратация ацетиленовых углеводородов (реакция Кучерова). 

Нуклеофильное присоединение: спиртов, синильной кислоты, уксусной 

кислоты (реакции винилирования). Димеризация, тримеризация и 

полимеризация ацетилена. Восстановление алкинов. СН-кислотность 

ацетилена, понятие о карбанионах. Ацетилениды натрия и меди: их 

получение и использование в органическом синтезе. Конденсация алкинов с 

альдегидами и кетонами (Фаворский, Реппе), ацетилен-алленовая 

изомеризация.  

 



143 
 

Алкадиены. Факторы, определяющие направление реакций 1,2- и 

1,4-присоединения  
Типы диенов. Аллены, сопряженные диены. Методы синтеза 1,3-

диенов. Особенности строения бутадиена-1,3. Химические свойства 

сопряженных диенов: 1,2- и 1,4-присоединение водорода, галогенов и 

галогенводородов. Циклоприсоединения, реакция Дильса-Альдера, ее 

применение в органическом синтезе. Полимеризация диенов. Понятие о 

натуральном и синтетическом каучуках. Хлорпрен.  

 

Циклоалканы. Типы напряжения и пространственное строение 

Классификация и номенклатура. Энергия напряжения циклоалканов. 

Типы напряжения, подразделение циклов. Строение циклопропана, 

циклобутана, циклопентана, циклогексана. Конформационный анализ 

циклогексана, аксиальные и экваториальные связи. Геометрическая 

изомерия. Способы получения циклоалканов и их производных: термические 

и каталитические превращения алканов, диеновый синтез, гидрирование 

циклоалкенов и аренов, взаимодействие алкенов с диазометаном. 

Особенности химических свойств циклопропана. Синтез соединений ряда 

циклопентана и циклогексана. 

 

Ароматические углеводороды (арены). 
Строение бензола. Формула Кекуле. Молекулярные орбитали бензола. 

Концепция ароматичности. Правило Хюккеля. Ароматичность, 

небензоидные ароматические структуры. Получение ароматических 

углеводородов в промышленности. Лабораторные методы синтеза.  

Химические свойства бензола. Реакции электрофильного замещения в 

ароматическом ряду: механизм реакции, представление о - -комплексах, 

переходное состояние. Реакции нитрования, галогенирования и 

сульфирования бензола. Алкилирование и ацилирование по Фриделю-

Крафтсу. Алкилируюшие и ацилирующие агенты, механизм реакций. 

Каталитическое гидрирование аренов, реакции замещения водородов в 

боковой цепи алкилбензолов на галоген, окисление алкилбензолов.  

Правила ориентации в ароматическом ряду. Заместители I и II рода. 

Трактовка правила ориентации с точки зрения электронного строения 

молекулы, копланарность молекулы. Влияние заместителей на 

активностьбензольного ядра. Влияние заместителей на скорость и 

направление реакции электрофильного замещения. Согласованная и 

несогласованная ориентация. 

Понятие о многоядерных ароматических углеводородах. 

Ароматические соединения с конденсированными ядрами. Нафталин: 

получение в технике, строение. Энергия сопряжения. Химические свойства. 

Реакции электрофильного замещения: галогенирование, нитрование, 

сульфирование. Активность α-положения нафталина. Реакция β-

сульфирования нафталина, ее значение для получения β-производных 
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нафталина. Сравнение свойств нафталина и бензола. Антрацен, фенантрен: 

строение и свойства. Антрахинон.  

Ароматические соединения с неконденсированными ядрами. Дифенил, 

трифенилметан: получение, свойства. Понятия о канцерогенных веществах. 

 

МОНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 

УГЛЕВОДОРОДОВ 

 

Алифатические галогенпроизводные. Механизмы реакции 

нукдеофильного замещения SN1 и SN2 и отщепления Е1 и Е2 

Классификация, изомерия и номенклатура алифатических 

углеводородов Методы получения. Реакции нуклеофильного замещения у 

насыщенного атома углерода в алкилгалогенидах, (получение 

алкилгалогенидов, спиртов, тиолов, простых эфиров, нитросоединений, 

аминов, нитрилов, сложных эфиров и др.), взаимодействие с металлами. 

Классификация механизмов реакции нуклеофильного замещения. Основные 

характеристики реакции SN2-типа: кинетика, стереохимия, вальденовское 

обращение. Реакции SN1-типа: кинетика, стереохимия. Влияние различных 

факторов на скорость реакции SN1 и SN2. Карбкатионы: факторы, 

определяющие их устойчивость. Реакции элиминирования. Механизмы 

реакции элиминирования: Е1 и Е2. Направление элиминирования. Правила 

Зайцева и Гоффмана. Использование реакций элиминирования для синтеза 

алкенов, диенов и алкинов. 

 

Ароматические галогенпроизводные. Механизмы реакций 

отщепления-присоединения и присоединения-отщепления. 

Классификация, изомерия и номенклатура алифатических 

углеводородов. Методы получения. Химические свойства галогеноаренов. 

Влияние галогенов на ароматическое ядро. Механизмы реакций отщепления-

присоединения и присоединения-отщепления. 

 

Гидроксисоединения. 

Одноатомные спирты. Строение, классификация, номенклатура, 

изомерия. Первичные, вторичные и третичные спирты. Методы получения 

насыщенных спиртов: гидролизом галогеналканов, гидратацией алкенов, из 

реактивов Гриньяра при взаимодействии с альдегидами, кетонами, 

восстановлением оксосоединений. Брожение сахаров. Свойства спиртов. 

Спирты как слабые О-Н кислоты и как основания Льюиса. Реакции со 

щелочными металлами. Нуклеофильное замещение гидроксильной группы в 

спиртах на. Особенность механизмов SN1 и SN2 реакций спиртов. 

Образование простых эфиров. Получение сложных эфиров органических и 

минеральных кислот. Механизм реакции этерификации. Взаимодействие с 

карбонильными соединениями. Внутримолекулярная и межмолекулярная 
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дегидратация спиртов. Окисление первичных и вторичных спиртов. 

Ненасыщенные спирты (Правило Эльтекова). 

Многоатомные спирты: гликоли, глицерин. Способы получения и 

химические свойства, пинаколиновая перегруппировка. Этиленгликоль, 

полиэтиленгликоли и их эфиры, свойства и основные пути использования. 

Глицерин: методы синтеза, основанные на использовании пропилена, 

образование простых и сложных эфиров, комплексов с ионами металлов, 

дегидратация. Основные области применения спиртов. Перегруппировка 

Вагнера-Мейервейна.  
Фенолы. Способы получения: щелочное плавление сульфокислот, 

гидролиз арилгалогенидов, из солей диазония, кумольный метод, из 

каменноугольной смолы. Физические и химические свойства фенолов. 

Электронное строение фенола. Образование фенолятов. Влияние 

заместителей первого и второго рода, находящихся в о-, м- и п-положениях 

бензольного кольца, на кислотные свойства фенолов. Реакции 

электрофильного замещения в ароматическом ядре фенолов: 

галогенирование, сульфирование, нитрование и алкилирование. 

Карбоксилирование фенолятов щелочных металлов, реакции с альдегидами, 

образование салицилового альдегида. Фенолоформальдегидные смолы. 

Практическое значение фенолов. 

 
Оксосоединения. 

Альдегиды и кетоны. Номенклатура, классификация и изомерия. 

Способы получения: окисление углеводородов, озонированием алкенов, 

гидратацией алкинов (реакция Кучерова), оксосинтез и др. Синтез 

альдегидов и кетонов по реакции Гриньяра, Гаттермана-Коха, Фриделя-

Крафтса. Химические свойства альдегидов и кетонов. Строение и 

реакционная способность карбонильной группы. Реакции присоединения к 

карбонильным соединениям синильной кислоты. Влияние щелочи на 

скорость реакции. Механизм реакции нуклеофильного присоединения. 

Реакции альдегидов и кетонов с аммиаком. Уротропин. Получение 

бисульфитных производных, полуацеталей и ацеталей. Получение иминов и 

енаминов. Взаимодействие альдегидов и кетонов с азотистыми основаниями. 

Оксимы, гидразоны, фенилгидразоны. Реакция Кижнера. Реакции альдегидов 

и кетонов с металлорганическими соединениями. Синтез спиртов.  

Восстановление альдегидов и кетонов. до спиртов, реагенты 

восстановления; восстановление С=О группы до СН2-группы: реакции 

Кижнера-Вольфа и Клемменсена. Окисление альдегидов и кетонов. 

Качественные реакции альдегидов: реакция «серебряного зеркала», 

взаимодействие с фелинговой жидкостью. Сложноэфирная конденсация 

(реакция Тищенко). Окисление-восстановление по реакции Канниццаро, ее 

механизм, альдольно-кротоновая конденсация, механизм реакции. 

Представители предельных альдегидов и кетонов. 

Карбоновые кислоты и их производные. 



146 
 

Предельные одноосновные кислоты. Номенклатура и изомерия. 

Кислотные радикалы (ацилы). Способы получения: окисление альдегидов, 

алкенов и алкилбензолов; гидролиз нитрилов и других производных 

карбоновых кислот; синтез на основе металлорганических соединений; 

синтезы на основе малонового эфира; оксосинтез. Получение муравьиной и 

уксусной кислот. Получение высших жирных карбоновых кислот 

окислением парафинов. Физические свойства карбоновых кислот. 

Температуры кипения и плавления. Водородная связь. Электронное строение 

карбоксильной группы. Влияние структуры радикала и заместителей на 

кислотные свойства карбоновых кислот. Химические свойства карбоновых 

кислот: диссоциация, образование солей, галогенангидридов и ангидридов, 

сложных эфиров, нитрилов и амидов. Представления о механизме 

взаимопревращений карбоновых кислот и их производных на примере 

реакции этерификации, роль кислотного и основного катализа. Факторы, 

способствующие реакции декарбоксилирования. Реакции радикала 

карбоновых кислот: галогенирование в α-положении молекулы (реакция 

Геля-Фольгарда-Зелинского). 

Соли карбоновых кислот: представления о свойствах и их зависимости 

от природы металла; декарбоксилирование: пиролиз, анодное окисление, 

действие галогенов на серебряные соли.  

Галогенангидриды. Химические свойства: взаимодействие с 

нуклеофильными реагентами (вода, спирты, аммиак, амины, гидразин, 

металлоорганические соединения). Их использование в реакциях 

ацилирования, восстановление до альдегидов, реакции с 

магнийорганическими соединениями.  

Ангидриды. Методы получения: дегидратация кислот с помощью Р2О5 

и фталевого ангидрида; Ангидриды кислот как ацилирующие средства. 

Взаимодействие с водой, спиртами, аминами, аммиаком.  

Сложные эфиры. Методы получения: этерификация карбоновых 

кислот, ацилирование спиртов и их алкоголятов ацилгалогенидами и 

ангидридами, реакции кислот с диазометаном. Методы синтеза циклических 

сложных эфиров – лактонов. Физические свойства сложных эфиров, 

нахождение в природе, применение.  

Амиды. Методы получения: ацилирование аммиака и аминов, пиролиз 

карбоксилатов аммония. Синтез циклических амидов – лактамов. Свойства: 

гидролиз, восстановление до аминов, дегидратация амидов. Амфотерность. 

Причины снижения основных свойств аминогруппы. Понятие о секстетных 

перегруппировках. Перегруппировки Гофмана, Курциуса.  

Нитрилы. Методы получения: восстановление амидов кислот. 

Химические свойства: гидролиз, аммонолиз, восстановление, реакции с 

магнийорганическими соединениями. 

Двухосновные кислоты. Классификация и номенклатура. Методы 

синтеза: окислительное расщепление циклоолефинов и циклических кетонов, 

окисление диалкилбензолов. Главные представители: щавелевая, малоновая, 
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янтарная и адипиновые кислоты. Их главнейшие физические и химические 

свойства. Особенности их химических свойств: синтезы с использованием 

малонового эфира, диэтилоксалат в сложноэфирной конденсации, 

использование N-бромсукцинимида в синтезе. Адипиновая кислота и ее 

производные, их свойства и пути практического использования. Конденсация 

Дикмана. Ацилоиновая конденсация эфиров дикарбоновых кислот как метод 

синтеза средних макроциклов. Двухосновные ненасыщенные кислоты: 

малеиновая и фумаровая. Производные угольной 

 

Нитро- и нитрозосоединения. 

Классификация, изомерия и номенклатура. Первичные, вторичные и 

третичные нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Способы 

получения. Физические и химические свойства. Действие азотистой кислоты 

и щелочей на нитросоединения. Таутомерия алифатических 

нитросоединений. Образование нитроловых кислот, псевдонитрилов. 

Конденсация первичных и вторичных алифатических нитросоединений с 

альдегидами.  

Особенности восстановления нитробензола в кислой и основной 

средах, промежуточные продукты. Электрофильное замещение у 

ароматических нитросоединений. Влияние нитрогруппы на свойства 

бензольного кольца и на заместители в бензольном кольце. Отдельные 

представители нитросоединений и их использование в технике.  

Нитрозосоединения. Получение и химические свойства. 

 

Амины 

Классификация, номенклатура и изомерия. Первичные, вторичные и 

третичные амины. Строение аминогруппы. Способы получения: 

алкилирование аммиака и аминов по реакции Гоффмана, нуклеофильное 

замещение галогенпроизводных, восстановление азотсодержащих 

соединений.  

Физические и химические свойства. Сравнение основных свойств 

алифатических и ароматических аминов. Влияние на основность 

индукционного и мезомерного эффектов. Реакции с участием аминогруппы. 

Алкилирование и ацилирование аминов. Защита аминогруппы. Действие 

азотистой кислоты на первичные, вторичные и третичные алифатические и 

ароматические амины. Окисление. Реакции электрофильного замещения в 

ряду ароматических аминов: галогенирование, сульфирование, нитрование, 

нитрозирование. Окисление аминов, электрофильное замещение у 

ароматических аминов. Взаимодействие с азотистой кислотой, альдегидами 

(образование оснований Шиффа). Отдельные представители: метиламин, 

этилендиамин, гексаметилендиамин. Синтетическое волокно найлон.  

Азо- и диазосоединения 
Особенности электронного строения. Ароматические диазосоединения. 

Электронное строение солей диазония, катион диазония как электрофил. 
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Взаимные превращения различных форм диазосоединений в кислой и 

щелочной среде. Реакции диазотирования первичных ароматических аминов 

и ее механизм. Строение и устойчивость солей диазония. Стабильные 

ковалентные формы диазосоединений. Реакции диазосоединений с 

выделением азота: замена диазогруппы на гидроксил-, галоген-, циан-, 

нитрогруппу и водород. Реакции диазосоединений без выделения азота: 

восстановление до арилгидразинов, азосочетание. Азосочетание как реакция 

электрофильного замещения. Азо- и диазосоставляющие, условия реакции 

сочетания с аминами и фенолами. Хромофорные и ауксохромные группы. 

Азокрасители, зависимость их строения от рН среды. Индикаторы. 

 

СОЕДИНЕНИЯ СО СМЕШАННЫМИ ФУНКЦИЯМИ 

Гидроксикислоты 

Классификация, номенклатура и изомерия. Способы получения: 

гидролизом галогензамещенных кислот, из гидроксинитрилов (α-

гидроксикислоты) и по реакции Реформатского (β-гидроксикислоты). 

Химические свойства: Особенности α-,β- и γ-оксикислот. Молочная, 

яблочная, винная кислоты, их стереоизомерия. Способы разделения 

рацематов на оптически активные компоненты.  

Важнейшие ароматические оксикислоты: салициловая кислота, 

ацетилсалициловая кислота, салол, галловая кислота, гидроксикоричная 

кислота. Танины. Дубители.  

 

Оксокислоты (альдегидо- и кетокислоты). 

Классификация, изомерия и номенклатура. α-, β- и γ-кетокислоты. 

Глиоксиловая, пировиноградная и ацетоуксусная кислота. Ацетоуксусный 

эфир. Получение из дикетена, из уксусноэтилового эфира. Кето-енольная 

таутомерия. Натрийацетоуксусный эфир. Мезомерный анион. Синтезы 

кетонов и кислот при помощью ацетоуксусного эфира. Понятие о реакциях с 

переносом реакционного центра.  

 

Аминокислоты. Белки 

Номенклатура и классификация аминокислот. Хиральность 

протеиногенных α-аминокислот. Амфотерные свойства аминокислот, 

изоэлектрическая точка. Способы получения аминокислот: гидролизом 

белков, из карбонильных соединений через циангидрины. Получение α-

аминокислот из альдегидов и малонового эфира. Химические свойства: 

кислотно-основные свойства аминокислот и зависимость их состояния от рН 

среды, биполярный ион; образование производных по карбоксильной и 

аминогруппе, особенности α-, β- и γ-аминокислот. Пептидная связь. 

Основные принципы синтеза полипептидов. Первичная, вторичная и 

третичная структура белков. Понятие о ферментах и ферментативном 

катализе. Биологические свойства белков. 
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Углеводы 

Нахождение в природе и значение. Фотосинтез. Классификация. 

Моносахариды классификация и стереохимия. Альдозы и кетозы. 

Стереохимия альдоз и кетоз в проекциях Фишера. Циклические альдогексозы 

– глюкопиранозы и глюкофуранозы, α- и β-аномеры. Формулы Хеуорса для 

аномерных моносахаридов. Таутомерия циклических и открытых форм в 

растворах моносахаридов, мутаротация глюкозы.  

Реакции моносахаридов: получение гликозидов, синтез простых и 

сложных эфиров, окисление, восстановление, образование фенилгидразонов 

и озозонов, действие кислот и щелочей, переходы от низших моносахаридов 

к высшим и обратно. 

Дисахариды. Восстанавливающие (мальтоза, лактоза, целлобиоза) и 

невосстанавливающие (сахароза, трегалоза) дисахариды,  α- и β-гликозидные 

связи. Сахароза и ее гидролиз. Инверсия.  

Полисахариды – целлюлоза и крахмал, их строение и свойства. 

Нахождение в природе и применение углеводов. 

 

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

 

Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом 

Пятичленные гетероциклы:пиррол, тиофен, фурфан. Общие способы 

их получения из 1,4-дикарбонильных соединений. Взаимные превращения по 

Ю.К. Юрьеву. Зависимость степени ароматичности от природы гетероатома 

и ее влияние на особенности взаимодействия с кислотами. Реакций 

электрофильного замещения: галогенирование, сульфирование, нитрование, 

ацилирование и др. Конденсация пиррола с формальдегидом и муравьиной 

кислотой. Реакции гидрирования и окисления. Важнейшие производные 

пятичленных гетероциклов и их значение. Строение и биохимическая роль 

хлорофилла и гемоглобина. Фурфурол: получение и свойства, пирослизевая 

кислота.  

 

Шестичленные гетероциклы с одним гетероатомом 

Пиридин и его производные, их нахождение в природе 

(каменноугольная смола), синтез из альдегидов и аммиака. Строение 

пиридина: влияние гетероатома на химические свойства. Химические 

свойства. Реакции с алкилгалогенидами, бромом, серным ангидридом. 

Окислительные и восстановительные реакции производных пиридина. 

Электрофильное замещение в ядро пиридина: нитрование, сульфирование, 

галогенирование. N-Окись пиридина, её использование в синтезе. Реакции 

нуклеофильного замещения: взаимодействие с амидом натрия, гидроксидом 

калия, фениллитием. Фармакологическая активность производных пиридина: 

сульфидин, никотиновая кислота, витамин РР. 

 

Конденсированные гетероциклические системы 
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Бензофуран, индол, бензотиофен. Способы получения индола 

(циклизация фенилгидразонов, альдегидов и кетонов по Фишеру). 

Химические свойства индола: особенности реакций электрофильного 

замещения, ориентация. Хинолин: получение по синтезу Скраупа. Реакции 

окисления, восстановления, сульфирования, нитрования. Хинолин в реакциях 

нуклеофильного замещения (аминирование). Понятие об алкалоидах. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ  

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

1. Общие правила работы в лаборатории органического синтеза. 

Техника безопасности. 

2. Лабораторная химическая посуда, оборудование и основные 

экспериментальные операции. 

3. Идентификация и качественный анализ органических соединений. 

4. Очистка кристаллических органических веществ: 

перекристаллизация, фильтрование, возгонка. 

5. Перегонка: простая, фракционная, вакуумная, с водяным паром. 

6. Способы определения физических констант: температуры 

плавления, кипения, покозателя преломления. 

7. Хроматография: распределительная на бумаге, тонкослойная, 

колоночная. 

8. Хроматографические методы контроля протекания реакции, 

чистоты продуктов и очистки соединеий. 

9. Экстракция. Работа с растворами веществ. Осушители. 

10. Получение и свойства алифатических углеводородов. 

11. Нуклеофильное замещение у насыщенного атома углерода: синтез 

галогеналкилов, простых эфиров, аминов и их производных. 

12. Альдегиды и кетоны. 

13. Карбоновые кислоты. 

14. Липиды и их гидролиз. 

15. Электрофильное замещение в ароматическом ряду: нитрование, 

галогенирование, сульфирование, ацилирование, алкилирование. 

16. Реакция нуклеофильного замещения в ароматическом ряду. 

17. Восстановление ароматических нитросоединений. 

18. Реакции ароматических диазосоединений. 

19. Окислительно-восстановительные реакции. 

20. Реакции карбоновых кислот и их производных с нуклеофильными 

реагентами. 

21. Синтезы на основе конденсации карбонильных соединений. 

22. Синтез сложных эфиров. 

23. Синтезы с использованием магнийорганических соединеий.  

24. Качественные реакции и свойства аминокислот. 

25. Качественные реакции и свойства моносахаридов.  
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26. Изучение свойств дисахаридов. Гидролиз, инверсия. 

27. Крахмал и его гидролиз. 

28. Синтез гетероциклических соединений. 

29. Идентификация с помощью физических и химических методов 

исследования. Качественный функциональный анализ. 

30. Литературный синтез – реферат или синтез по результатам 

литературного поиска информации о трех стадийном синтез органического 

соединения. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ (СРС) 

 

1. Основы номенклатуры органических соединений 

2. Основной принцип номенклатуры органических соединений. 

Заместительная номенлатура, ЮПАК (разобрать на примерах).  

3. Названия функциональных групп, предельных и непредельных 

радикалов. Старшинство функциональных групп (привести примеры).  

4. Электронные эффекты 

5. Валентные состояния атомных орбиталей: типы гибридных 

орбиталей (spn); связь межорбитального угла с характером орбиталей; 

качественная картина образования химических связей путем перекрывания 

атомных орбиталей; принцип максимального перекрывания орбиталей. 

6. Межорбитальные и валентные углы 

7. Основы современной теории электронных смещений и переходных 

состояний.  Типы химических связей. Типы разрыва связей.  

8. Индукционный и мезомерный эффект.  Разобрать на примерах. 

9. Кислотно-основные свойства: СН-, OH-, NH- кислотность.  

Водородная связь. Донорно-акцепторные взаимодействия. 

10. Алифатические углеводороды 

11. Алканы. Методы получения алканов. Пространственное строение 

алканов. Перспективные проекционные формулы алканов: «лесопильные 

козлы». Конформация и конформеры алканов. Диаграммы Ньюмена. 

12. Гомолитическое замещение. Особенности свободно-радикальных 

реакций, влияние факторов. Устойчивость свободных радикалов. Разобрать 

на примерах с различными углеводородными радикалами, примеры влияния 

полярности растворителя. 

13. Алкены. Методы получения алкенов. Геометрическая изомерия. 

Реакции присоединения к кратным связям.  Разобрать влияние статического 

и динамического фактора на направление присоединения. Стабильность 

карбокатионов. Радикальное присоединение.  Активность радикальной 

частицы. Эффект Хараша.  Примеры реакций. Аллильное засещение. 

14. Алкины. Природа тройной связи. Электрофильное присоединение к 

алкинам. Сравнение реакционной способности алкинов и алкенов. Механизм 
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реакции гидратации (Кучеров). Конденсация алкинов с альдегидами и 

кетонами (Фаворский, Реппе), ацетилен-алленовая изомеризация. 

15. Алкадиены. Механизмы и соотношение 1,2- и 1,4-присоединения 

галогенов и галогеноводородов в условиях кинетического и 

термодинамического контроля. 

16. Нуклеофильное замещение у насыщенного атома углерода. 

Нуклеофильное замещение. Факторы, влияющие на скорость реакции и 

стереохимию замещения. Отличие реакций SN1  и SN2. Разобрать на 

примерах.  

17. Реакции элиминирования. Механизм гетеролитического 

элиминирования: Е1, Е2, их рассмотрение на конкретных типах реакций. 

Стереохимия, стереоэлектронные требования при Е2-элиминировании. 

Зависимость скорости реакции и структуры получающихся продуктов от 

механизма. Использование реакции элиминирования для синтеза алкенов, 

диенов и алкинов. 

18. Ароматические углеводороды.  Общие схемы реакций 

электрофильного   замещения в ароматическом ряду.  Ориентирующий 

эффект заместителей.  Разобрать на примерах с ориентантами 1-го, 2-го и 3-

го рода. Механизмы реакций. Примеры. 

19. Сходства и различия в механизмах замещения в алифатическом и 

ароматическом ряду.  

20. Методы получения спиртов 

21. Методы получения многоатомных спиртов. Химические свойства 

простых эфиров. Оксираны. 

22. Методы синтеза фенолов. Хиноны. Получение о- и п-бензохинонов, 

антрахинона. Хиноны как диенофилы в реакциях Дильса-Альдера. 

23. Методы синтеза альдегидов и кетонов. 

24. Кислотный и основной катализ реакции альдольно-кротоновой 

конденсации. 

25. Методы получения карбоновых кислот и их производных. 

Производные карбоновых кислот: ангидриды,. нитрилы. 

26. Синтез нитроалканов и нитроаренов. 

27. Комплексы с переносом заряда с участием полинитросоединений. 

28. Сравнение основных свойств алифатических и ароматических 

аминов. 

29. Реакции с участием аминогруппы. Реакции электрофильного 

замещения в ряду аминоаренов. 

30. Синтез азосоединений. Азокрасители. 

31. Синтез диазосоединений.  

32. синтез аминокислот. Изоэлектрическая точка. Хиральные свойства 

α-аминокислот. 

33. Стереохимия альдоз и кетоз в проекциях Фишера. Циклические 

полуацеталиальдогексоз. α- и β-Аномеры. 

34. Синтез пятичленных гетероциклов с одним гетероатомом. 
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35. Синтез шестичоенных гетероциклов с одним гетероатомом. 

36.  Синтез конденсированных гетероциклических систем.. 
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4. Шабаров Ю.С. Органическая химия. М.: Химия, 2000. -Т.1,2. 

5. Робертс Дж., Кассерио М. Основы органической химии. М.: Мир, 

1978.- Т. 1, 2. 

6. Нейланд О.Я. Органическая химия. М.: Высшая школа , 1990. 

7. Терней А. Современная органическая химия. /под ред. Суворова Н.Н.  

М.:Мир, 1981.- Т. 1,2.  

8. Кери Ф, Сандберг Р. Углубленный курс органической химии. М.: 

Химия, 1981. – Т. 1,2. 

9. Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П. Органическая химия. М: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – Т. 1,2,3,4. 

 

Дополнительная: 

1.  Общая органическая химия. /под ред. Д. Вартона. М.:Химия, 1981.-

Т.1-12. 

2.  Органикум. Практикум по органической химии. / перевод с 

немецкого В.М. Потапова.  М.: Мир, 1979.- Т. 1,2. 

3.  Потапов В.М. Стереохимия. М.: Химия. 1984. 

4.  Марч Дж. Органическая химия. М.: Мир, 1987-1988. – Т. 1-4. 

5.  Потапов В.М., Кочетова Э.К. Химическая информация. Где и как 

искать химику нужные сведения. М.: Химия, - 1988. 

6.  Альбицкая В.М., Бальян Х.В. и др. Лабораторные работы по 

органической химии./ под ред. Гинзбурга М.: ВШ,1982. 

7.  Агрономов А.Е., Шабаров Ю.С. Лабораторные работы в 

органическом практикуме. -М.: Химия, 1974. 

8.  Органический синтез. Учебное пособие для студентов./ под ред. Н.В. 

Васильева, Т.А. Смолина. М.: Просвещение, 1986. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В подготовке высококвалифицированных специалистов химиков 

особая роль отводится физической химии, являющейся теоретическим 

фундаментом современной химии и химической технологии. Решение 

главных задач физической химии – установление основных закономерностей, 

определяющих направление  процессов, скорости их протекания, условия 

получения максимального выхода продукта реакции, дает возможность 

управлять химическим процессом, т. е. обеспечить наиболее быстрое и 

полное проведение реакции. Такие важнейшие производственные процессы в 

химической технологии, как синтез и окисление аммиака, контактное получе-

ние серной кислоты, получение чугуна в доменных печах, производство 

алюминия и многие другие, всецело основаны на результатах физико-

химического исследования реакций, лежащих в основе этих процессов. 

Физическая химия и отдельные ее разделы возникли или начинали 

развиваться особенно быстро и успешно в те периоды, когда та или иная 

практическая потребность вызывала необходимость быстрого развития 

какой-либо отрасли промышленности, а для этого развития требовалась 

прочная теоретическая основа. Бурное развитие не только промышленности, 

но  химической  науки в  последней трети XIX в. позволило физической 

химии сформироваться как самостоятельной науке и учебной дисциплине. 

В настоящее время физическая химия представляет собой 

самостоятельную дисциплину, включающую ряд разделов (химическая 

термодинамика, химическое равновесие, химическая кинетика и катализ, 

электрохимия и др.), обладающую своими методами исследования 
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(термодинамический, статистический и квантово-механический) и имеет 

важное значение для теоретических и прикладных дисциплин.  

В связи с этим физическая химия, представляющая собой единство не 

только химии, физики, но и математики, является мощным и универсальным 

средством изучения химических превращений и использования его 

результатов на практике. 

Компетенции (результаты обучения):  

В результате изучения дисциплины «Физическая химия» студенты 

должны: 

знать:  
- основные законы химической термодинамики и кинетики;  

- законы гомогенного и гетерогенного равновесий; 

- закономерности образования и свойства растворов; 

- теоретические основы кинетики необратимых, обратимых, 

параллельных, последовательных, цепных, гетерогенных реакций; 

- теоретические основы гомогенного и гетерогенного катализа; 

- основные свойства сильных и слабых электролитов; 

- основные положения термодинамики и кинетики электродного 

процесса.  

уметь: 

- применять законы термодинамики и кинетики при изучении 

реальных систем;  

- рассчитать термодинамические и кинетические характеристики 

химических реакций; 

- определять влияние различных внешних факторов на физико-

химический процесс; 

- проводить физико-химический эксперимент по определению 

термодинамических и кинетических характеристик физико-химически 

процессов.  

владеть навыками:   
- решения практических задач по физической химии; 

- расчета термодинамических и кинетических параметров 

гомогенных и гетерогенных реакций; 

- определения оптимальных условий проведения физико-

химических процессов.  

Пререквизиты – Математика, Физика, Неорганическая химия, 

Аналитическая химия.  

Постреквизиты –  Общая химическая технология, Физико-химические 

методы исследования.   

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Введение 

1 Основы термодинамики 



156 
 

1.1 I начало термодинамики. Термохимия 

1.2 II начало термодинамики. Энтропия 

2 Химическое равновесие  

3 Фазовое равновесие 

3.1 Гетерогенное равновесие. Диаграммы состояния однокомпонентных  

и плавкости двухкомпонентных систем 

3.2 Гетерогенное равновесие в жидкофазных системах. 

Растворы. Законы идеальных растворов 

4 Химическая кинетика 

4.1 Формальная кинетика простых необратимых реакций 

4.2 Кинетический анализ сложных реакций 

5 Электрохимия 

5.1 Растворы электролитов 

5.2 Термодинамика электрохимических процессов 

  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Преподавание физической химии в университетах ставит следующие 

основные задачи. Во-первых, необходимо раскрыть физический смысл 

основных ее законов, научить студента видеть области применения этих 

законов и четко понимать их принципиальные возможности при решении 

конкретных теоретических и практических задач. Во-вторых, 

принципиальной задачей лабораторных занятий является приобретение и 

развитие навыков грамотного применения законов физической химии к 

решению различных прикладных задач, проведения физико-химического 

эксперимента, использования современной справочной литературы, способов 

математической обработки результатов работы и их обобщение. 

Предмет и задачи физической химии, основные этапы ее развития. 

Методы исследования физической химии, их особенности.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Основы термодинамики. 

I начало термодинамики. Термохимия 

Основные понятия и определения термодинамики. Первый закон 

термодинамики. Внутренняя энергия, теплота, работа, их физический и 

термодинамический смысл, соотношения между ними. Закон Гесса, его 

термодинамическое обоснование следствиями из I начала термодинамики.  

Теплоты образования и сгорания простых веществ и соединений, их 

обозначения. Расчет теплот химических реакций по стандартным теплотам  

образования  и сгорания.  

Теплоемкость, ее виды и связь между ними. Зависимость теплоемкости 

и теплового эффекта химической реакции от температуры, уравнение 
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Кирхгоффа. Расчет тепловых эффектов химических реакций и фазовых 

переходов при  различных температурах.  

II начало термодинамики. Энтропия 

II начало термодинамики.  Принципы Карно и Каратеодори. КПД 

идеальной тепловой машины.  

Энтропия.  Энтропия  равновесных  и неравновесных процессов. 

Энтропия как критерий направления процессов. Расчет изменения энтропии в 

различных термодинамических процессах и химических реакциях.  

Энергия Гельмгольца, энергия Гиббса, их использование в качестве 

критериев направления процесса. Условия равновесия и фундаментальные 

уравнения для закрытых систем. Сравнительная характеристика основных 

термодинамических функций как критериев направления процесса. 

Уравнения  Гиббса-Гельмгольца. 

Химический потенциал. Химический потенциал компонента в 

идеальных и реальных газах и растворах. Фугитивность (летучесть), 

коэффициент фугитивности (летучести). Активность, коэффициент 

активности.  

Химическое равновесие  

Фундаментальные уравнения и условия равновесия в открытых  

системах. Уравнения изотермы химической реакции для различных типов 

гомогенных систем: идеальные и реальные газовые и жидкие системы. 

Уравнение  изотермы химической реакции и направление процесса. Закон 

действующих масс (ЗДМ) и константа равновесия химической реакции.  

Константы равновесия при различных формах записи уравнений 

химических реакций и способах выражения состава реакционной смеси, 

связь между ними. Константы равновесия  реакций, протекающих в газовой и 

жидкой фазах, с сохранением  и  изменением числа молей.  

Гетерогенные химические системы, условия равновесия в них. 

Константы равновесия  в гетерогенных системах различных типов. 

Зависимость константы равновесия от температуры. Уравнения  

изобары и изохоры   Вант-Гоффа.  

Принцип подвижного  равновесия Ле-Шателье - Брауна (анализ 

влияния температуры, исходных  концентраций реагирующих веществ, 

давления и растворителя на химическое равновесие - на основе  уравнений  

изобары  (изохоры) Вант-Гоффа,  изотермы химической реакции и уравнений 

связи КP, КC, Кm, КХ). Расчет константы равновесия с помощью абсолютных 

энтропий (метод  Темкина - Шварцмана). Комбинирование равновесий.  

 

Фазовое равновесие. 

Гетерогенное равновесие. Диаграммы состояния 

однокомпонентных и плавкости двухкомпонентных систем 

Правило фаз Гиббса. Степени свободы. Уравнение Клапейрона - 

Клаузиуса. Фазовые превращения I  и II рода, их особенности. Уравнения 

Эренфеста. 
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Диаграммы состояния однокомпонентных систем, их общая  

характеристика и особенности. Диаграммы состояния воды и серы.   

Диаграммы  плавкости  двухкомпонентных систем с одной эвтектикой 

и химическим взаимодействием компонентов. Твердые растворы.  

Условия реализации различных типов  диаграмм плавкости. Ноды, 

правило рычага. Взаимосвязь составов жидкой и твердой фаз для различных 

типов диаграмм плавкости. Применение  диаграмм плавкости в практике. 

Гетерогенное равновесие в жидкофазных системах. Растворы. 

Законы идеальных растворов 

Взаимная растворимость двух и трех жидкостей. Методы изображения 

состава в трехкомпонентных системах.   

Распределение третьего компонента между двумя несмешивающимися 

жидкостями. Коэффициент и константа распределения.  

Экстракция, области ее практического использования.  

Растворы. Основные направления в теории растворов. 

Термодинамические условия образования растворов. Парциально-мольные 

величины.  

Термодинамические свойства идеальных растворов. Реальные 

растворы, их классификации. Закон Рауля. Отклонения от закона Рауля и их 

причины.  

Диаграммы температура кипения (давление пара) - состав (t, P - х). 

Первый и второй законы Гиббса - Коновалова.  

Коллигативные свойства растворов. Эбулиометрия. Криометрия. 

Осмос. Изотонический коэффициент Вант - Гоффа. 

 

Химическая кинетика. 

Формальная кинетика простых необратимых реакций 

Основные определения и понятия предмета химической кинетики. 

Механизм химической реакции. Скорость химической реакции, влияние 

различных факторов на скорость гомогенных и гетерогенных реакций в 

замкнутой системе. Экспериментальные методы получения кинетических 

кривых.  

Основной постулат химической кинетики. Молекулярность и порядок 

химической реакции. Константа скорости химической реакции, ее 

физический смысл, размерность. 

Простые и сложные реакции. Кинетические уравнения формально 

простых гомогенных односторонних реакций в закрытых системах. Методы 

определения порядка и константы скорости химических реакций.  

Влияние температуры на скорость химических реакций. Энергия 

активации. Уравнение Аррениуса. «Эффективная» и «истинная» энергии 

активации. Методы определения энергии активации.  

 

Кинетический анализ сложных реакций 
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Кинетические уравнения сложных реакций: обратимых, параллельных, 

последовательных. Метод стационарных концентраций Боденштейна и его 

практическое применение. 

Цепные реакции. Цепной  механизм химических превращений и его 

элементарные стадии. Кинетика неразветвленных  цепных реакций. 

Применение метода стационарности для составления кинетических 

уравнений неразветвленных цепных реакций. Кинетические особенности 

разветвленных цепных реакций. Полуостров воспламенения (теория 

Н.Н.Семенова).  

Кинетика гетерогенных реакций. Закономерности внешней и 

внутренней диффузии. Определение константы скорости гетерогенных 

химических процессов. Истинная и кажущаяся энергия активации 

гетерогенных реакций. Определение лимитирующих стадий процесса.  

Основные понятия в катализе. Гомогенный катализ. Слитный и 

раздельный механизмы гомогенного катализа. Кислотный и основной 

катализ. Гетерогенный катализ. Адсорбция и хемосорбция. Кинетика 

гетерогенных каталитических реакций. Каталитическая активность и 

селективность. Энергия активации гетерогенных каталитических реакций. 

 

Электрохимия 

Растворы электролитов 

Основные понятия предмета электрохимии. Развитие представлений о 

строении растворов электролитов (Т.Гротгус, М.Фарадей, С.Аррениус, 

И.А.Каблуков). Причины электролитической диссоциации. Процессы 

гидратации и сольватации. Энергия кристаллической решетки, энергия 

сольватации.  

Термодинамическая теория электролитов. Активность и коэффициент 

активности растворов электролитов. Теория сильных электролитов Дебая-

Гюккеля. Ионная атмосфера. Применение теорий сильных электролитов для 

описания свойств реальных растворов. 

Электролиз, законы Фарадея. Электропроводность растворов 

электролитов. Удельная, эквивалентная и молярная электропроводность, их 

физический смысл. Зависимость электропроводности растворов сильных и 

слабых электролитов от их концентрации. Абсолютная скорость движения 

ионов, подвижность. Принцип независимости движения ионов Кольрауша. 

Электропроводность растворов сильных электролитов. Электрофоретический 

эффект, эффект релаксации. Опыты Вина и Дебая-Фалькенгагена. Теория 

электропроводности Дебая-Онзагера. Числа переноса, методы их 

определения. Кондуктометрия. 

 

Термодинамика электрохимических процессов 

Механизм возникновения скачков потенциала на границе раздела фаз. 

Строение двойного электрического слоя на границе металл-раствор. 

Электродные процессы. Электрохимический потенциал и равновесие на 
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границе электрод - раствор. Уравнение Нернста для электродного 

потенциала. Равновесный и стандартный электродный потенциал. Правила 

записи схем электрода, гальванического элемента, электродного процесса. 

Классификация электродов: электроды I и II рода, газовые электроды, 

окислительно-восстановительные электроды, электроды сравнения. 

Гальванический элемент, электрохимические реакции. ЭДС гальванического 

элемента. Термодинамика электрохимического элемента: определение 

стандартных термодинамических характеристик электрохимических реакций 

методом ЭДС.  

 Классификация электрохимических цепей. Химические и 

концентрационные элементы, их классификация. Диффузионный потенциал: 

механизм возникновения, расчет величины диффузионного потенциала, 

устранение. Потенциометрия, ее прикладные аспекты.  

Электрохимическая коррозия металлов, основные методы защиты их от 

коррозии.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА (СРС) 

1. Расчет тепловых эффектов химических реакций и физико-

химических процессов при различных температурах.  

2. Расчет работы расширения, изменения внутренней энергии, 

энтальпии различных процессов, протекающих с участием идеальных и 

реальных газов. 

3. Расчет изменения энтропии различных процессов. 

4. Расчет изменения энтропии химических реакций и физико-

химических процессов при различных температурах. 

5. Расчет термодинамических функций (rG, rH, rS) химических 

реакций на основе величин констант равновесий при различных 

температурах. 

6. Фазовые диаграммы однокомпонентных систем с позиций 

правила фаз Гиббса и уравнения Клапейрона-Клаузиуса.  

7. Фазовые диаграммы систем компоненты, которых а) не 

взаимодействуют между собой, б) образуют устойчивое химическое 

соединение, в) образуют неустойчивое химическое соединение. 

8. Расчет кинетических характеристик (w, K, n) формально простых 

односторонних химических реакций различных порядков. 

9. Определение энергии активации химической реакции расчетным 

и графическим методами. 

10. Расчет кинетических характеристик сложных реакций: 

обратимых, параллельных, последовательных, цепных, гетерогенных. 

11. Расчет среднеионных коэффициентов активности, моляльности, 

активности и общей активности растворов электролитов. 

12. Составление схем электролиза растворов и расплавов различных 

солей а) с инертным анодом, б) с растворимым анодом. 
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13. Определение молярной электропроводности при бесконечном 

разбавлении и константы диссоциации слабых электролитов на основе 

данных об их удельной электропроводности при различных концентрациях. 

14. Определение молярной электропроводности при бесконечном 

разбавлении сильных электролитов на основе данных об их удельной 

электропроводности при различных концентрациях. 

15. Составление химических цепей, расчет термодинамических 

функций электрохимических реакций (rG, rH, rS), протекающих в 

элементе. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (СРСП) 

 

1. Анализ и обобщение результатов расчета тепловых эффектов 

химических реакций и физико-химических процессов при различных 

температурах.  

2. Анализ результатов расчета работы расширения, изменения 

внутренней энергии, энтальпии различных процессов, протекающих с 

участием идеальных и реальных газов. 

3. Сравнительный анализ результатов расчета изменения энтропии 

различных процессов. 

4. Теоретическое обоснование изменения энтропии химических 

реакций и физико-химических процессов при различных температурах. 

5. Анализ и обобщение результатов расчета термодинамических 

функций (rG, rH, rS) химических реакций на основе величин констант 

равновесий при различных температурах. 

6. Анализ фазовых диаграмм однокомпонентных систем с позиций 

правила фаз Гиббса и уравнения Клапейрона-Клаузиуса.  

7. Анализ фазовых диаграмм систем компоненты, которых а) не 

взаимодействуют между собой, б) образуют устойчивое химическое 

соединение, в) образуют неустойчивое химическое соединение. 

8. Сравнительный анализ результатов расчета кинетических 

характеристик (w, K, n) формально простых односторонних химических 

реакций различных порядков. 

9. Расчет значений энергии активации химической реакций и анализ 

влияния температуры на их скорость. 

10. Анализ и обобщение результатов расчета кинетических 

характеристик сложных реакций: обратимых, параллельных, 

последовательных, цепных, гетерогенных. 

11. Анализ влияния различных факторов на среднеионный 

коэффициент активности и общую активность растворов электролитов. 

12. Расчет и анализ количественных характеристик электролиза 

растворов и расплавов различных солей а) с инертным анодом, б) с 

растворимым анодом. 
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13. Расчет степени и константы диссоциации слабых электролитов на 

основе данных об их удельной, молярной электропроводности при 

различных концентрациях.  

14. Анализ результатов расчета термодинамических функций 

электрохимических реакций (rG, rH, rS), протекающих в гальваническом 

элементе.  

15. Расчет и анализ ЭДС концентрационных цепей с переносом и без 

переноса заряда.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

1. Термохимия: 

1) измерение  теплоты растворения солей в воде; 

2) определение теплоты образования кристаллогидрата соли; 

3) измерение теплоты нейтрализации; 

4) измерение теплоемкости жидкостей или газов; 

5) определение теплоты сгорания веществ; 

6) определение теплоты плавления кристаллических веществ. 

2. Гетерогенное равновесие в одно-, двух-  и трехкомпонентных 

системах: 

1) изучение температурной зависимости упругости пара 

индивидуального вещества: равновесия жидкость – пар и твердая фаза – пар; 

2) изучение диаграмм температура кипения – состав двойных 

систем; 

3) изучение диаграмм плавкости двухкомпонентных систем 

различной природы; 

4) изучение взаимной растворимости ограниченно растворимых 

жидкостей в двух- и трехкомпонентных системах; 

5) изучение распределения и молекулярного состояния третьего 

компонента между двумя практически несмешивающимися жидкостями. 

Экстракция. 

3. Химическое равновесие: 

1) определение коэффициента распределения; 

2) изучение равновесия гомогенных  реакций в жидкой и газовой 

фазах; 

3) изучение  химического равновесия  в гетерогенных системах 

(разложение карбонатов); 

4) расчет констант равновесия методом абсолютных энтропий 

(метод Темкина-  Шварцмана) и равновесных концентраций или давлений в 

системах с сохранением и изменением числа  молей; 

5) изучение влияния температуры, давления и исходных 

концентраций реагирующих веществ на химическое равновесие в системе  

(расчет на основе уравнений изобары и изотермы Вант-Гоффа). 

4. Растворы: 



163 
 

1) криометрическое и эбулиометрическое определение 

молекулярной массы, изотонического коэффициента, степени диссоциации и 

молекулярного состояния  растворенного вещества различной природы. 

2) определение молекулярной массы и молекулярного состояния    

растворенного вещества. 

5.Химическая кинетика: 

1) изучение скорости гидролиза сложного эфира в присутствии 

ионов водорода; 

2) изучение кинетики реакции окисления тиомочевины и 

гексацианоферрата (III) в щелочном растворе; 

3) изучение кинетики разложения комплексного оксалата марганца; 

4) изучение скорости омыления сложного эфира в присутствии ионов 

гидроксила. 

6. Растворы электролитов: 

1) измерение электропроводности растворов электролитов; 

2) изучение зависимости электрической проводимости растворов 

электролитов от концентрации; 

3) определение абсолютной скорости движения ионов в растворе. 

7. Электродвижущие силы гальванических цепей: 

1) измерение э.д.с. элемента Даниэля – Якоби; 

2) измерение э.д.с. окислительно-восстановительного электрода; 

3) измерение диффузионного потенциала. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Аналитическая химия – наука о методах и средствах химического 

анализа. Основными составными частями аналитической химии традиционно 

являются качественный и количественный анализы.  

Методы качественного анализа основаны на зависимости между 

качественным составом вещества и химическими свойствами элементов. Без 

качественного анализа сложного объекта невозможен количественный 

химический анализ, составляющей основу функционирования отраслей 

народного хозяйства, контроля природы и здоровья населения. Без анализа 

невозможно развитие смежных естественных наук. 

Развитие аналитической химии привело к многообразию методов 

анализа и вариантов их комбинирования. Возможности использования 

методов обнаружения элементов базируются на изучении их физико-

химической сущности, общих химических закономерностей. Для глубокого 

усвоения разделов аналитической химии по обнаружению элементов 

необходимы фундаментальные теоретические знания дисциплины.  

Количественный анализ устанавливает количество ионов, элементов 

или химических соединений, функциональных групп в веществе или веществ 

в материале. Количественный анализ имеет большое прикладное значение во 

всех отраслях производства, является неотъемлемым условием развития 

естественных и технических наук, археологии, минералогии, геологии и 

медицины. Без количественного анализа невозможен контроль 

жизнедеятельности человека, животных и природной среды их обитания. 

Количественный анализ является методом исследования состава и 

свойств новых материалов и внеземной материи. С совершенствованием 

техники и приборостроения, проблемами переработки бедного природного 
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сырья возникла необходимость в широком применении весьма 

чувствительных и экспрессных физико-химических и физических методов 

анализа. Однако химические методы остаются прецизионными методами 

контроля стандартных образцов, основных компонентов сырья и 

производственной продукции. Отсюда изучение количественного анализа и 

арсенала его современных методов анализа является профессиональной 

необходимостью химика, работающего на производстве, в образовательных и 

научных учреждениях, и т.д. 

Прохождение данного курса углубляет знания студента в области 

аналитической химии, лежащей в основе всех остальных разделов химии, 

развивает самостоятельность в освоении учебного материала, логику 

мышления на конкретных задачах исследования, вырабатывает навыки 

тщательной и вдумчивой практической работы химика. 

Комтеценции, которыми должны овладеть студенты при 

изучении данной дисциплины: 

- студент должен теоретически усвоить условия протекания общих и 

специфических качественных реакций, основы и особенности 

систематического и дробного анализов; 

- студент должен научиться оптимизировать схему качественного 

анализа конкретного сложного вещества (соли, сплава и др.); 

- студент должен получить хорошие навыки практической работы с 

полумикроколичествами элементов в различных комбинациях и 

соотношениях; 

- студент должен знать основы пробоподготовки, способы получения 

осадков оптимальной структуры и чистоты, способы приготовления 

стандартных растворов, основные принципы изучаемых методов, сущность 

химических процессов, лежащих в основе изучаемых методов; 

- освоить теоретические основы разделения и выделения 

анализируемого вещества (иона, элемента, соединения) из 

многокомпонентного объекта; 

- научить студента бакалавриата грамотному выбору метода анализа в 

соответствии с природой объекта анализа и содержанием анализируемого 

вещества; 

- студент должен уметь пользоваться измерительными установками, 

составлять схемы анализа, самостоятельно выполнять соответствующую 

методику анализа, производить количественные расчеты концентрации 

растворов, количества вещества по данным измерений, растворимости 

осадков, кислотности растворов кислот, оснований, солей, буферных смесей; 

- студент должен владеть навыками взвешивания на аналитических 

весах, проведения гравиметрических и титриметрических операций, 

обработки результатов анализа методом математической статистики и 

представления результатов количественного анализа. 

Пререквизиты (перечень дисциплин, предшествующих изучению 

данной дисциплины и содержащих знания, умения и навыки, необходимые 
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для освоения изучаемой дисциплины) - неорганическая химия; смежные 

дисциплины – физика; высшая математика, информатика. 

Постреквизиты – инструментальные методы анализа, избранные 

главы аналитической химии. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п.п. 
Разделы дисциплины 

1. Введение в аналитическую химию. 

2. Методы обнаружения и идентификации в качественном анализе. 

3. Методы выделения, разделения и концентрирования в аналитической 

химии. 

4. Типы химических реакций и процессов в аналитической химии. 

Идеальные и реальные системы. 

5. Метрологические основы химического анализа. 

6. Химические количественные методы анализа. Гравиметрия. 

7. Химические количественные методы анализа. Титриметрия. 

8. Электрохимические методы анализа. Потенциометрия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Аналитическая химия занимает важнейшее место среди других 

естественных наук. Методы аналитической химии являются основой  для 

сбора и получения большинства экспериментальных данных, научных 

данных о процессах, протекающих в природе, а также принятия решений в 

важнейших областях народного хозяйства. 

Аналитическая химия – междисциплинарная наука. Используя 

принципы и закономерности различных наук (физики, математики, 

метрологии и др.), она создает методы анализа, технические приемы, 

способы регистрации аналитического сигнала, методы обработки результатов 

анализа. И в то же время аналитическая химия обеспечивает развитие многих 

наук, создавая их специфические перспективные направления. Так, биохимия 

изучает химические вещества, их превращения и явления, сопровождающие 

эти явления в живых организмах, геохимия изучает химический состав земли 

и планет, определяет их происхождение и возраст, агрохимия изучает 

закономерности плодотворного использования почв, природных вод, 

минералогическая и медицинская науки не могут развиваться без 

неоценимого вклада аналитической химии. Развитие технологических наук 

основано на использовании аналитических методов и аппаратуры: ни один 

технологический процесс не обходится без входного технологического, 

арбитражного и экологического контроля. Аналитическая химия широко 

применяется для принятия важнейших решений в ведущих отраслях 
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народного хозяйства – в обрабатывающей, приборостроительной, атомной 

отраслях промышленности, металлургии и др. Аналитическая химия сегодня 

представляет собой самостоятельную высокоразвитую науку, обладающую 

разработанной теорией и мощной современной аппаратурой. Аналитическая 

химия в известной степени первооснова всей химии. Она прошла большой 

исторический путь, который можно разделить на основные три этапа: 

алхимия и иатрохимия (ІУ-ХУІІ в.), эпоха флагистона (ХУІІ-ХУІІІ в.), 

современный период (ХІХ-ХХ в.). 

Современный период развития аналитической химии отличается 

бурным развитием методов и аппаратуры, в обиходе анализа появились 

хроматография, масс-спектрометрия, фотометрия, электрохимические и 

ядерно-физические методы. Сегодня идет интенсивная разработка различных 

видов анализа (дистанционный, локальный, неразрушающий полевой), 

аналитическое оборудование подвергается современной автоматизации, 

компьютеризации, расширяется круг аналитических объектов 

(неорганических, органических, биологических), улучшаются 

метрологические параметры анализа. Возможности анализа простираются не 

только на нанограммовые и пикограммовые количества вещества, в 

перспективе перед аналитической химией ставится задача определения 

отдельных атомов, применения фемтосекундных аналитических 

взаимодействий. 

Поэтому целью данного курса является: 

- дать студентам сведения о теоретических основах современного 

качественного анализа, различных ее методах разделения, концентрирования 

и обнаружения элементов сложного вещества, показать их возможности и 

ограничения; 

- научить студента методическим навыкам тонкого практического 

разделения, концентрирования и разделения полумикроколичеств ионов в 

рамках систематического анализа различных видов, рациональному 

использованию экспрессного дробного анализа; 

- дать студенту навыки логического мышления по синтезу полученных 

результатов анализа и обобщению выводов на основе наблюдаемых явлений. 

- научить студента устанавливать состав и структуру анализируемого 

вещества, и его идентичность определенному образцу на современном 

уровне теоретической интерпретации и обработки результатов измерений. 

Объектами  анализа являются: 

- продукции производства (металлы, сплавы,  лекарства,  катализаторы  

и т.д.); 

- окружающая среда  (воздух, вода, почва, растительность); 

- выделения человека  (моча, кровь, кал, слизь); 

- объекты космоса  (луна, планеты); 

- природное сырье  (горные породы, руды, минералы). 

Методы качественного анализа аналитической химии -  химические, 

физические, биологические. Они основаны на определении зависимости 
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качественного состава вещества от химических, физических и биологических 

свойств элементов в его составе. 

Методы количественного анализа аналитической химии – химические, 

физические, физико-химические, биологические. Они основаны на 

установлении зависимости количества вещества от соответствующих свойств 

элементов в его составе. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Введение в аналитическую химию 

Предмет аналитической химии, ее структура; место в системе наук, 

связь с практикой. Цель и задачи аналитической химии. Значение 

аналитической химии в науке, экономике и других сферах. Основные этапы 

развития аналитической химии. Современное состояние и тенденции 

развития аналитической химии:  

 

Методы обнаружения и идентификации в качественном анализе 

Виды анализа. Методы обнаружения элементов. Условия протекания 

аналитических реакций. Классификация катионов и анионов на 

аналитические группы. Способы понижения предела обнаружения веществ. 

Способы повышения избирательности (селективности) аналитических 

реакций. Дробный и систематический ходы анализа. Условия осаждения и 

растворимость гидроокисей, хлоридов, сульфатов, сульфидов, фосфатов, 

карбонатов. Схемы систематического качественного анализа катионов 

(сероводородные и бессероводородные). Анализ анионов. Анализ 

неизвестного вещества. 

 

Методы выделения, разделения и концентрирования в 

аналитической химии 

Основные методы разделения, их выбор и оценка. Основные 

количественные параметры разделения и концентрирования ионов. 

Константа  распределения и коэффициент распределения. Фактор 

извлечения. Фактор разделения. Разделение элементов с использованием 

реакций осаждения. Способы разделения путем установления различных 

значений рН, образования комплексных соединений и применения 

окислительно-восстановительных реакций. Экстракция. Сущность и 

значение метода. Классификация экстракционных процессов. Условия 

экстракции неорганических соединений. Реэкстракция. Количественные 

параметры экстракции. Схемы экстракционного разделения, 

концентрирования и выделения катионов и анионов. Хроматография. 

Основные принципы метода. Классификация методов хроматографии. 

Ионообменная хроматография, типы ионитов. Качественные и 

количественные характеристики ионообменных процессов. Разделение ионов 

методом ионообменной хроматографии. 
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Типы химических реакций и процессов в аналитической химии. 

Идеальные и реальные системы. 

Константы равновесия реакций и процессов. Состояние веществ в 

идеальных и реальных системах. Ионная сила раствора. Коэффициенты 

активности, активность. Термодинамическая, концентрационная и условная 

константы равновесия. Равновесия в системе кислота-сопряженное 

основание-растворитель.  Протолитическая теория кислот и оснований 

Бренстеда-Лоури. Константы кислотности и основности. Кислотные и 

основные свойства растворителей. Константа автопротолиза. Влияние 

природы растворителя на силу кислоты и основания. Нивелирующий и 

дифференцирующий эффекты растворителя. Гидролиз солей с точки зрения 

протолитической теории кислот и основании. Буферные растворы и их 

свойства. Буферная емкость. Ступенчатое комплексообразование.  

Константы устойчивости и нестойкости (ступенчатые и общие) комплексных 

соединений, функция закомплексованности. Равновесие в системе осадок-

раствор. Условия образования и  растворения осадков. Произведение 

растворимости. Дробное осаждение. Растворимость осадков. Влияние 

различных факторов на растворимость осадков. Окислительно-

восстановительное равновесие. Влияние различных факторов (ионная сила, 

рН, комплексообразование, образование твердой фазы) на окислительно-

восстановительный потенциал редокс-систем. Формальный потенциал. 

 

Метрологические основы химического анализа 

Расчет различных погрешностей результатов количественного анализа. 

Абсолютные и относительные ошибки. Обнаружение систематических 

ошибок. Обнаружение промахов (Q-критерий). Статистическая обработка 

результатов анализа и определение величины случайных ошибок.  

 

Химические количественные методы анализа. Гравиметрия 

Сущность гравиметрического анализа. Классификация метода. Выбор 

осадителя. Механизм образования твердой фазы в гравиметрии. Зависимость 

структуры осадка от его индивидуальных свойств и условий осаждения. 

Кристаллические и аморфные осадки, условия их получения. Осаждаемая и 

гравиметрическая формы осадка, требования, предъявляемые к ним. Виды 

загрязнений осадка, способы получения чистых осадков. Примеры 

практического применения гравиметрического анализа: определение железа 

в виде оксида железа(ІІІ), определение бария в виде сульфата бария, 

определение кальция и магния при совместном присутствии в растворе. 

 

Химические количественные методы анализа. Титриметрия 

Титриметрические методы анализа. Классификация. Требования, 

предъявляемые к реакциям в титриметрическом анализе. Виды 

титриметрических определении: прямое, обратное, по замещению. Способы 

выражения концентраций растворов в титриметрии.  
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Кислотно-основное титрование. Виды кислотно-основного 

титрования. Изменение рН раствора в ходе титрования. Построение и анализ 

кривой титрования (титрование одноосновных и многоосновных кислот, 

оснований). Факторы, влияющие на форму кривых титрований. 

Установление конечной точки титрования: индикаторный и 

инструментальные методы (рН-метрия). Виды и природа кислотно-основных 

индикаторов. Количественные характеристики индикаторов. Выбор 

индикатора для титрования. Примеры практического применения кислотно-

основного титрования: определение жесткости воды, анализ смеси соды и 

щелочи  и др. 

Комплексонометрическое титрование. Требования, предъявляемые к 

реакциям комплексообразования в титриметрии. Комплексоны и их 

особенности. Влияние рН на прочность комплексонатов металлов. 

Металлохромные индикаторы и требования, предъявляемые к ним. Способы 

комплексонометрического титрования. Практическое применение 

комплексонометрии (определение кальция, магния и их смеси, алюминия, 

цинка, железа и др.).  

Осадительное титрование. Требования, предъявляемые к реакциям в 

осадительном титровании. Аргентометрия. Методы Гей-Люссака, Мора, 

Фольгарда, Фаянса. Кривые осадительного титрования. Факторы, влияющие 

на форму кривых титрований. Индикаторы осадительного титрования. 

Примеры практического применения осадительного титрования. 

Определение цинка титрованием с феррицианидом калия. 

Окислительно-восстановительное титрование.  Константа равновесия 

окислительно-восстановительных реакций. Изменение окислительно-

восстановительного потенциала системы в процессе титрования. Построение 

и анализ кривых титрования, факторы влияющие на их форму.  Индикаторы 

окислительно-восстановительного титрования, их количественные 

характеристики и выбор для титрования. Перманганатометрия. 

Приготовление и стандартизация раствора перманганата. Преимущества и 

недостатки перманганатометрии. Определение солей железа. Иодометрия. 

Сущность иодометрического метода. Система иод-иодид как окислитель или 

восстановитель в зависимости от стандартных потенциалов определяемых 

веществ, рН растворов. Стандартизация раствора тиосульфата. Крахмал как 

индикатор. Определение меди. Дихроматометрия. Сущность метода. 

Индикаторы, применяемые в дихроматометрии. Определение железа. 

 

Электрохимические методы анализа. Потенциометрия 

Электрохимические методы анализа в аналитической химии. Прямая 

потенциометрия. Классификация и характеристика электродов. 

Индикаторные электроды и электроды сравнения. Измерение потенциала. 

Потенциометрическое титрование. Различные графические способы 

определения  конечной точки потенциометрического титрования.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

1. Аналитические свойства катионов I-VI групп кислотно-основного 

систематического хода анализа. 

2. Контрольно-аналитические задачи на обнаружение катионов:  I, 

VI групп, II-III групп, IV-V групп, I-VI групп. 

3. Аналитические свойства анионов по классификации Бунзена                    

(I-VII группы). 

4. Контрольно-аналитические задачи на обнаружение анионов:  I-III 

групп, IV-VII групп. 

5. Анализ неизвестного вещества. 

6. Гравиметрическое  определение бария, железа в образце. 

Титриметрические методы анализа: 

7. Определение карбонатной жесткости воды. 

8. Определение  смеси  (NaOH+Na2CO3)  или (NaHCO3+Na2CO3). 

9. Комплексонометрическое определение кальция и магния при 

совместном присутствии в растворе. Определение алюминия. 

10. Осадительное  титриметрическое  определение   цинка    с  

помощью   K4[Fe(CN)6]. 

11. Перманганатометрическое определение железа. 

12. Дихроматометрическое определение железа. 

13. Иодометрическое определение меди. 

14. Потенциометрическое титрование смеси соляной и уксусной 

кислот. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА (СРС, СРСП) 

 

1. Основные типы химических реакций в аналитической химии: 

кислотно-основные, комплексообразования, окисления-восстановления. 

Идеальные и реальные системы. Ионная сила раствора. Коэффициенты 

активности, активность. Термодинамическая, концентрационная и условная 

константы равновесия.  

2. Расчет рН растворов одно- и многоосновных кислот и оснований, 

растворов солей и буферных смесей. Зависимость состава слабых кислот и 

слабых оснований от рН раствора.  

3. Расчет количественных характеристик реакций 

комплексообразования (константы устойчивости и нестойкости комплексов, 

функция закомплексованности, мольные доли и равновесные концентрации 

комплексов и частиц комплексов),  

4. Расчет количественных характеристик реакций осаждения 

(произведение растворимости осадка, условия образования осадка, 

растворимость осадка, влияние различных факторов на растворимость 

осадков). 
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5. Расчет количественных характеристик реакций окисления-

восстановления (влияние различных факторов на стандартный потенциал и  

константу равновесия редокс-систем).  

6. Вычисления гравиметрического метода анализа: расчет массы 

навески, объема растворителя и осадителя; гравиметрического фактора и  

результатов анализа. Расчет потерь при промывании осадков. Пересчет 

результатов анализа на сухое вещество. Косвенный анализ. 

7. Титриметрические методы анализа. Расчет концентраций 

растворов (титра, молярной концентрации, молярной концентрации 

эквивалентов, массовой доли). Расчеты при установке титров вторичных 

стандартов,.разбавлении растворов.  

8. Расчет результатов анализа по данным прямого, обратного и 

заместительного титровании. Вычисление значений рН, потенциала системы, 

равновесных концентрации определяемых веществ в ходе различных видов 

титрования.  

9. Расчет различных погрешностей результатов количественного 

анализа. Абсолютные и относительные ошибки. Обнаружение 

систематических ошибок. Обнаружение промахов (Q-критерий). 

Статистическая обработка результатов анализа и определение величины 

случайных ошибок.  

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная:  

1. Основы аналитической химии (под ред. Ю.А. Золотова) Кн.1. 

Общие вопросы. Методы разделения. – М.: Высшая школа, 2004. – 361 с. 

2. Основы аналитической химии. Кн. 2. Методы химического анализа. 

Учебник для вузов / Под ред. Ю.А. Золотова. М.: ВШ, 2004.- 461 с. 

3. Золотов Ю.А. и др. Основы аналитической химии. Задачи и 

вопросы.         М.: Высшая школа, 2002. – 412 с. 

4. Основы аналитической химии: практическое руководство (под ред. 

Ю.А. Золотова). М.: Высшая школа,  2003.– 463 с. 

5. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Задачи и вопросы по аналитической 

химии. М.: Мир, 2001. -267 с. 

6. Васильев В.П. Аналитическая химия: в 2-х т. - М.: ВШ., 2003., 

2005.- 368 с.; - 383 с.  

7. Матакова Р.Н., Бадавамова Г.Л. Тестовые задания по 

аналитической химии. - Алматы.: Қазақ университеті, 2015. – 192 c. 

Дополнительная: 

1. Кристиан Г. Аналитическая химия  (Лучший зарубежный 

учебник. Пер. с англ. А.В.Гармаша и др.). Кн. 1 и 2.. М.: БИНОМ. 

Лаб.знаний. 2009. – 623 с.; - 504 с. 

2. Отто М. Современные методы аналитической химии: в 2-х томах. 
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Пер. с нем. Под ред.А.В.Гармаша. – М.: Техносфера. 2003. – 416.; - 544 с. 

3. Вершинин В.И. и др. Основы аналитической химии. Уч.пособие. . 

– Омск: ОГУ. 2007. – 592 с. 

4. Жебентяев А.И. и др. Аналитическая химия. Химические методы 

анализа. Уч.пособие. . – М.: Инфра-М.; Минск: Нов.знание. 2011. – 542 с. 

5. Аналитическая химия. Сборник вопросов, упражнений и задач. 

(под ред. В.П. Васильева). М.: Дрофа, 2004. – 318 с. 

6. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: в 2-

х томах. Под ред.проф.А.А.Ющенко.  М.: Академия, 2010. – 352 с. 
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FMI 2302 –ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы: 

Онгарбаев Е.К. – доктор химических наук, и.о. профессора  

Турешова Г.О. – кандидат химических наук, доцент  

 

Рецензенты: 

Акназаров С.Х. – доктор химических наук, профессор  Казахского 

национального университета им. аль-Фараби; 

Налибаев Т.Н. – доктор химических наук, профессор  Карагандинского 

государственного технического университета 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Физические методы исследования вещества широко применяются в 

химии для решения основных задач – идентификации, установления 

химического строения веществ и изучения связи физических и химических 

свойств веществ с их химическим строением. В настоящее время физические 

методы не только дополняют химические методы анализа в научных 

исследованиях и на производстве, но в ряде случаев и заменяют их по 

причине больших возможностей, более высоких точности и 

чувствительности, наконец – практичности, поскольку с их применением 

обычно достигается значительная экономия времени. Физические методы 

исследования применяются во всех современных научных и 

производственных лабораториях, позволяя, к тому же, автоматизировать 

процессы исследования и производственного контроля. Перспектива 

дальнейшего развития химии тесно связана как с расширением областей 

применения существующих, так и с разработкой и внедрением новых 

специальных физических методов исследования. 

Курс «Физические методы исследования» соответствует требованиям к 

дальнейшему совершенствованию и повышению эффективности обучения в 

высшей школе. Он дает широкие знания фундаментальных положений науки, 

которые, изменяясь сравнительно медленно, необходимы как для 

непосредственной работы по специальности, так и для понимания главных 

направлений развития химии. 

В результате изучения курса «Физические методы исследования» 

студенты должны знать: теоретические основы современных физико-

химических методов исследования и анализа: пламенную фотометрию, 

эмиссионную спектроскопию, ИК-спектроскопию, УФ-спектроскопию, ЭПР-

спектроскопию, ЯМР-спектроскопию, газовая хроматографию, масс-

спектрометрию, лазерную плазмохимию и рентгеновскую спектрометрию; 



176 
 

методы обработки и представления результатов исследований и анализа; 

возможности и недостатки тех или иных методов, области их применения; 

уметь: выбрать адекватный метод для решения конкретной химической 

задачи; проводить научные исследования с применением современных 

физико-химических методов, применять компьютерные программы для 

обработки результатов исследования и анализа. 

Знания, полученные в лекционном курсе, должны обязательно закреп-

ляться на практических занятиях и в лабораторном практикуме и исполь-

зуются при изучении спецкурсов по всем химическим специальностям. В 

зависимости от специфики университета, региона, к которому он относится, 

преподаватель может менять удельный вес того или иного раздела, добавлять 

другие физические методы без изменения общего количества часов при 

сохранении структуры и логики изложения курса. В случае отсутствия в 

практикуме того или иного прибора рекомендуется замена лабораторной 

работы адекватным количеством практических (семинарских) занятий.  

Пререквизиты: физика, математика, органическая и неорганическая 

химия, квантовая химия, аналитическая химия, физическая химия, строение 

вещества. 

Постреквизиты: кристаллография, материаловедение, химия твердого 

тела, спецкурсы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование разделов 

1 Введение 

2 Общая характеристика физических методов исследования 

3 Атомная спектроскопия 

4 Вращательные спектры комбинационного рассеяния 

5 
Методы колебательной спектроскопии. Инфракрасная 

спектроскопия и спектроскопия комбинационного рассеяния 

6 
Методы электронной спектроскопии. Ультрафиолетовая 

спектроскопия 

7 Рентгеновская  спектроскопия 

8 Магнитнорезонансные методы 

9 Газовая хроматография 

10 Масс-спектрометрия 

11 Электронная микроскопия 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Целью преподавания курса «Физические методы исследования» 

являются усвоение студентами основ и приобретение навыков работы с 

наиболее широко применяемыми в настоящее время в химии физическими 

методами исследования: пламенная фотометрия, эмиссионная спектроскопия, 

ИК-спектроскопия, УФ-спектроскопия, ЭПР-спектроскопия, ЯМР-спек-

троскопия, газовая хроматография, масс-спектрометрия, лазерная 

плазмохимия и рентгеновская спектрометрия. Среди них к физическим 

методам формально не относится газовая хроматография, но включение ее в 

данный курс оправдывается общей идеологией метода, его аппаратурным 

оформлением, чрезвычайно широкой распространенностью и тем, что он не 

излагается ни в одном из общих курсов для студентов-химиков. 

Задачей курса «Физические методы исследования» является озна-

комление студентов с основами теорий современных физических методов, 

основанных на изучении взаимодействия полей, излучений или потоков 

частиц с молекулой в определенных условиях, и с экспериментальной реа-

лизацией и практикой применения этих методов. Решение прямой задачи 

метода позволяет выяснить, каков результат указанного взаимодействия. В 

экспериментальных исследованиях и практических приложениях, однако, 

важнее решение обратной задачи: по результатам взаимодействия полей, 

излучений, потоков частиц с молекулой определить ее характеристики и 

параметры. 

Решение обратной задачи характеризует возможности метода: его 

чувствительность, точность, доступность, практичность. Обычно в каждом 

методе эффективно проявляется лишь соответствующая ему часть свойств 

молекулы. Это определяет выбор какого-либо физического метода 

исследования и обосновывает необходимость использования в ряде случаев 

совокупности нескольких таких методов. 

Объектами исследования физическими методами являются любые 

вещества в любых агрегатных состояниях, как синтетические, так и 

природного происхождения. Методы их изучения базируются на 

классических и современных теоретических и экспериментальных 

разработках и на приборном обеспечении, позволяющих решать широкий 

круг проблем, требующих идентификации и установления химического 

строения молекул самых разнообразных веществ. 

Статус и структура, роль и место данной дисциплины среди других 

дисциплин. Физические методы исследования являются ярким примером 

междисциплинарной науки, возникшей на рубеже XIX-XX веков на волне 

успехов квантовой теории строения вещества. Оказалось, что методики 

обычного химического анализа не позволяют учитывать структуру частиц 

вещества и динамику их превращений. Физические же методы дают 

возможность изучать распределение электронных плотностей в частицах, их 
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конфигурации, распределение электронно-колебательно-вращательных 

уровней в частицах и составы ядер атомов. Оказалось, что получение 

сведений о конфигурации и конформации молекул, координационных числах 

атомов, взаимовлиянии атомов и групп атомов в молекулах, об 

энергетических, электрических, магнитных и других молекулярных 

характеристиках, о структурах конденсированных фаз и т.п. позволяет 

учитывать и регулировать самые тонкие вопросы химических превращений, 

целенаправленно конструировать разнообразные материалы. 

Краткий исторический очерк развития дисциплины, отражающий её 

основные этапы. Исторически первым крупным успехом физических 

методов исследования в области химии в середине XIX века явилась 

разработка эмиссионно-спектрального анализа, использованного для анализа 

состава Солнца и звезд, но завершенное теоретическое обоснование он 

получил только после создания квантовой теории строения атомов. В это же 

время были открыты рентгеновские излучения и были использованы на 

практике в медицине и для изучения атомной структуры кристаллов. Все 

последующее развитие физических методов обычно проходило по этапам: 

обнаружение явления – теоретическое обоснование – обнаружение связи с 

химическим строением объекта – создание аппаратурного обеспечения – 

накопление эмпирического материала – углубление теории метода – широкое 

использование в химических исследованиях. Каждый из методов сначала 

развивался обособленно от других, причем со временем сроки прохождения 

перечисленных этапов сокращались. Но только в пятидесятые годы 

исследователи стали осознавать необходимость интеграции всех физических 

методов исследования для наиболее полной характеристики изучаемых 

веществ, и начали появляться учебные пособия, описывающие одновременно 

большинство физических методов с единой точки зрения.     

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Общие характеристики физических методов исследования 

Физические свойства атомов и молекул. Методы определения  

физических свойств. Физическая теория метода.  Общая характеристика и 

классификация методов. Взаимодействие излучения с веществом. 

Поглощение, испускание, рассеяние. Спектроскопические и дифракционные 

методы. Энергетические характеристики различных методов спектроскопии. 

Чувствительность и разрешающая способность. Характеристическое время 

метода. Соотношение амплитуд рассеяния в дифракционных методах. 

Различные применения рентгенографии, электронографии и нейтронографии. 

Зависимость результатов одних методов от наличия данных других методов. 

Возможности методов и области их применения. Интеграция методов. 

Атомная спектроскопия 

Атомно-эмиссинная спектроскопия. Основные характеристики уровней 

энергии. Вероятности переходов и интенсивности в спектрах. Правила 



179 
 

отбора. Блок-схема приборов эмиссионного анализа. Характеристика 

основных элементов приборов. Определение химических элементов. Атомно-

абсорбционная спектроскопия. Атомизаторы. 

Вращательные спектры комбинационного рассеяния 

Схема эксперимента. Условия получения спектра. Правила отбора. 

Уравнения для частот вращательного спектра комбинационного рассеяния. 

Случай линейных молекул. Определение геометрических параметров 

молекул. Аппаратура спектроскопии КРС, преимущества лазерных 

источников возбуждения 

Методы колебательной спектроскопии. Инфракрасная 

спектроскопия и спектроскопия комбинационного рассеяния. 

Возможности методов ИК-спектроскопии, их применение в химии. 

Правила отбора и интенсивность в ИК-поглощении. Частоты и формы 

нормальных колебаний молекул. Учет симметрии молекулы. Анализ 

нормальных колебаний молекулы по экспериментальным данным. 

Сопоставление ИК- и КР-спектров и выводы о симметрии молекул. Техника 

и методики ИК-спектроскопии и спектроскопии КР. Аппаратура ИК-

спектроскопии, прозрачные материалы. Дополнительные приспособления,  

приготовление образцов. Особенности техники для далекой ИК-области. 

Аппаратура спектроскопии КР, преимущества лазерных источников 

возбуждения. Сравнение методов   ИК- и КР-спектроскопии, их   достоинства 

и недостатки.   

Методы электронной спектроскопии. 

Ультрафиолетовая спектроскопия. Основы теории электронных 

спектров. Техника и методика абсорбционной спектроскопии в видимой и 

УФ-областях. Исследуемые образцы. Чувствительность метода, его 

достоинства и недостатки. 

Рентгеновская спектроскопия 

Физические основы рентгеновского метода анализа. Рентгеновская 

дифрактометрия. Типы и характеристики трубок и детекторов 

рентгеновского излучения. Дифрактометрия (съемка и расчет 

дифрактограмм). Идентификация вещества (фаз вещества) по 

межплоскостным расстояниям и измерение параметров ячейки. 

Рентгенометрические картотеки. Оптические системы, дифракция на 

кристаллической решетке. Уравнение Вульфа-Брегга. Чувствительность, 

предел обнаружения,  правильность метода. Подготовка проб к анализу и 

хранение. Выбор условий анализа и методика эксперимента. Приборная 

техника.  

Магнитнорезонансные методы 

Метод ЭПР. Физические основы явлений электронного парамагнитного 

(спинового) резонанса и ядерного магнитного резонанса (ЭПР и ЯМР). 

Спины и магнитные моменты  ядер и электронов. g-фактор и его значение. 

Анизотропия g-фактора. Спин-орбитальная связь. Снятие вырождения 

спиновых состояний в постоянном магнитном поле. Условие ЭПР. 
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Заселенность уровней энергии, насыщение, релаксационные процессы и 

ширина сигнала. Форма линии. Сверхтонкое расщепление сигнала ЭПР при 

взаимодействии электрона с одним и несколькими ядрами. Число 

компонентов мультиплета, распределение  интенсивностей. Константы СТС. 

Блок-схема ЭПР-спектрометра, особенности эксперимента, достоинства и 

ограничения метода.  

Метод ЯМР. Условие ЯМР. Релаксационные процессы. Химический 

сдвиг и спин-спиновое расщепление в спектрах ЯМР. Константа 

экранирования ядра. Относительный химический сдвиг, его определение и 

использование в химии. Спин-спиновое взаимодействие ядер, его природа, 

число компонентов мультиплетов, распределение интенсивности, правило 

сумм. Анализ спектров ЯМР первого и не первого порядка. Протонный 

магнитный резонанс, ЯМР на 13С и других ядрах. Метод двойного резонанса. 

Техника и методика эксперимента. Блок-схема спектрометра ЯМР, типы 

спектрометров. Характер образцов. Структурный анализ. Изучение 

процессов комплексообразования. Изучение быстропротекающих процессов. 

Сравнение метода ЯМР с другими методами, его достоинства и ограничения. 

Принципы спектроскопии лазерного магнитного резонанса (ЛМР). 

 

Газовая хроматография 

Физико-химические основы хроматографических процессов. 

Классификация методов хроматографии. Параметры хроматографического 

пика. Варианты газовой хроматографии. Блок-схема хроматографа. Теория 

равновесной хроматографии. Теория эквивалентных теоретических тарелок. 

Диффузионно-массообменная теория. Элюционные характеристики. 

Селективность и критерии разделения. Влияние температуры на 

хроматографический процесс. Использование методов программируемого 

изменения температуры. Виды детекторов. Методы качественного и 

количественного хроматографического анализа.   

 

Масс-спектрометрия 

Масс-спектрометрия в сопоставлении с другими физическими 

методами исследования. Классификация приборов. Принцип действия масс-

спектрометра, основные характеристики. Виды масс-анализаторов: 

времяпролетный; радиочастотный; квадрупольный; ионно-циклотронного 

резонанса и др. Блок-схема масс-спектрометра с магнитным масс-анализа-

тором. Методы введения проб в масс-спектрометр. Сочетание с газовым 

хроматографом. Молекулярные пучки. Эффузионные ячейки. Прямой ввод 

твердых проб. Методы ионизации: электронный удар, фотоионизация, 

поверхностная ионизация, электростатическое неоднородное поле, 

химическая ионизация и др. Методы регистрации ионных токов. Методы 

записи и первичной обработки масс-спектров, представление масс-спектров. 

Типы ионов в масс-спектрах: молекулярные, осколочные, 

перегруппировочные, метастабильные, многозарядные, отрицательные. 
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Применение масс-спектрометрии для идентификации веществ. 

Распознавание молекулярных ионов. Определение молекулярной формулы 

методом точного измерения массы ионов. Корреляции между молекулярной 

структурой и масс-спектрами. Примеры идентификации соединений по их 

масс-спектрам. Качественный анализ смесей. Методы количественного 

анализа на масс-спектрометре. Изотопный анализ. Применение масс-

спектрометрии в химии: исследование кинетики и механизмов химических 

реакций, термодинамические исследования и др. 

 

Электронная микроскопия 

Электронная микроскопия – основные принципы, направления и 

объекты исследований. Разрешающая способность. Элементы оптико-

электронных приборов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

1.Пламенная фотометрия 

1. Определение концентрации элемента в пробе с помощью 

градуировочной кривой. 

2. Определение концентрации элемента в пробе  методом 

ограничивающих растворов. 

3. Определение концентрации элемента в пробе методом добавок. 

2. ИК-спектроскопия 

1. Определение функциональных групп в производных алифатических 

углеводородов. 

2. Функциональный анализ веществ, содержащих одну или несколько 

двойных связей. Определение формулы вещества. 

3. Структурный анализ на примере замещенных бензолов. Определение 

структурной формулы анализируемого вещества. 

3.УФ-спектроскопия 

1. Определение характеристических полос поглощения вещества. 

Измерение оптической плотности.  

2. Зависимость оптической плотности от концентрации. Влияние 

заместителей на спектр поглощения вещества. 

3. Влияние растворителя на спектр поглощения вещества. Определение 

мольного коэффициента поглощения. 

4. Рентгеновская спектроскопия 

1. Приготовление препаратов для фазового анализа. 

2. Измерения интенсивности максимумов и расшифровка спектров. 

3. Качественный фазовый анализ с использованием баз данных.  

5. ЭПР-спектроскопия 

1. Получение спектра ЭПР. Вычисление g-фактора. Влияние изменения 

условий эксперимента на форму спектра. 
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2. Зависимость ширины линии ЭПР от концентрации парамагнитных 

центров в веществе. Расчет константы скорости спинового обмена по 

экспериментальным данным. 

3. Измерение постоянной сверхтонкой структуры. Определение 

концентрации атомов водорода. 

6. Газовая хроматография 

1. Исследование влияния скорости газа-носителя на эффективность 

разделения компонентов смеси. Определение величины критерия разделения. 

2. Качественный анализ многокомпонентной смеси с помощью 

веществ-тес-теров. 

3. Количественный анализ многокомпонентной смеси. Определение 

состава трехкомпонентной смеси методами внутренней нормализации 

площадей пиков и абсолютной калибровки. 

7. Масс-спектрометрия 

1. Получение фонового масс-спектра и определение разрешающей 

способности масс-спектрометра. 

2. Определение изотопного состава вещества по масс-спектру. 

3. Качественный анализ смесей паров легколетучих соединений. 

4. Количественный анализ газовых смесей методом присадок. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Связь между волновыми и энергетическими характеристиками 

излучения. 

2. Закон Бугера-Ламберта-Бера. 

3. Методы определения геометрии молекул. 

4. Расчет числа нормальных колебаний в молекулах различной 

конфигурации. Построение схемы колебаний. 

5. Учет симметрии молекул. Определение симметрии молекул по 

спектрам ИК и КРС. 

6. Использование концепции групповых частот в структурном анализе. 

7. Классификация и отнесение электронных переходов и 

соответствующих полос в видимой и УФ-областях спектра. 

8. Эмиссионные спектры возбужденных атомов и ионов элементов. 

Связь между интенсивностью спектральных линий и концентрацией 

анализируемого элемента в веществе.  

9. Интенсивность излучения при термическом возбуждении.  

10. Расчет g-фактора. Анизотропия g-фактора.  

11. Расчет и построение структуры спектров ЭПР. Расчет постоянной 

СТС. 

12. Абсолютный и относительный химический сдвиг. Определение 

химического сдвига по экспериментальным спектрам ЯМР. 

13. Методы расчета разрешающей способности масс-спектрометра. 
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14. Построение схемы фрагментации молекулярных ионов на 

основании экспериментальных масс-спектров. 

15. Идентификация и способы установления химического строения 

вещества по экспериментальным масс-спектрам. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СРСП, СРС) 

 

1. Блок-схема приборов эмиссионного анализа. 

2. Атомно-абсорбционная спектроскопия. Атомизаторы. 

3. Техника и методики ИК-спектроскопии и спектроскопии КР. 

Аппаратура ИК-спектроскопии, прозрачные материалы. Дополнительные 

приспособления,  приготовление образцов. Особенности техники для далекой 

ИК-области. Аппаратура спектроскопии КР, преимущества лазерных 

источников возбуждения. Сравнение методов   ИК- и КР-спектроскопии, их   

достоинства и недостатки.   

4. Техника и методика абсорбционной спектроскопии в видимой и 

УФ-областях. Исследуемые образцы. Чувствительность метода, его 

достоинства и недостатки. 

5. Блок-схема ЭПР-спектрометра, особенности эксперимента, 

достоинства и ограничения метода.  

6. Блок-схема спектрометра ЯМР, типы спектрометров. Характер 

образцов. Структурный анализ. Изучение процессов комплексообразования. 

Изучение быстропротекающих процессов. Сравнение метода ЯМР с другими 

методами, его достоинства и ограничения. Принципы спектроскопии 

лазерного магнитного резонанса (ЛМР). 

7. Виды детекторов. Методы качественного и количественного 

хроматографического анализа.   

8. Применение масс-спектрометрии для идентификации веществ. 

Распознавание молекулярных ионов. Определение молекулярной формулы 

методом точного измерения массы ионов. Корреляции между молекулярной 

структурой и масс-спектрами. Примеры идентификации соединений по их 

масс-спектрам. Качественный анализ смесей. Методы количественного 

анализа на масс-спектрометре. Изотопный анализ. Применение масс-

спектрометрии в химии: исследование кинетики и механизмов химических 

реакций, термодинамические исследования.  

9. Элементы оптико-электронных приборов. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Колесников Б.Я., Мансуров З.А. Физические методы исследования в 

химии. Алматы: Қазақ университетi, 2012. 



184 
 

2. Пентин Ю.А., Вилков Л.В. Физические методы исследования в 

химии. М.: Высшая школа, 2006. 

3.  Физические методы исследования неорганических веществ. Под ред. 

А.Никольского. М.: Академия, 2006. 

 

Дополнительная: 

1. А.Т.Лебедев. Масс-спектрометрия в органической химии Москва: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. - 493 с. 

2. Р. Сильверстейн, Р. Вебстер, Д. Кимл, Спектрометрическая 

идентификация органических соединений, М., «БИНОМ. Лаборатория 

знаний", 2011.  

3.Хайвер К., Ньютон Б., Сандра П., Уилсон М., Смит Э. В., Снайдер У. 

Д., Гудли П., Лейбранд Р., Филипс Р. Дж., Гирхарт Р., Сандерс У. Дж. 

Высокоэффективная газовая хроматография: Пер. с англ. / Под ред. К. 

Хайвера. М.: Мир, 1993.  

4.Накамото К. ИК спектры и спектры КР неорганических и 

координационных соединений. Монография. М.: Мир, 1991. — 536 с. 

5.Купцов А.Х., Жижин Г.Н. Фурье-КР и Фурье-ИК спектры полимеров 

(Фурье-спектры комбинационного рассеяния и инфракрасного поглощения 

полимеров). М.: Физматлит, 2001. - 656 с.  

 

  

http://www.twirpx.com/file/56977/
http://www.twirpx.com/file/56977/
http://www.twirpx.com/file/375141/
http://www.twirpx.com/file/375141/
http://www.twirpx.com/file/375141/


185 
 

МАЗМҰНЫ 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ Пәннің аты 

Название тем 

 

1 Кәсіби қазақ тілі.................................................................................. 3 

2 Кәсіби бағытталған шет тілі .............................................................. 13 

3 Математика.......................................................................................... 20 

4 Физика.................................................................................................. 27 

5 Бейорганикалық химия....................................................................... 39 

6 Органикалық химия............................................................................ 50 

7 Физикалық химия................................................................................ 69 

8 Аналитикалық химия ......................................................................... 80 

9 Зерттеудің физикалық әдістері.......................................................... 90 

10 Профессиональный русский язык..................................................... 100 

11 Профессионально-ориентированный иностранный язык............... 108 

12 Математика......................................................................................... 117 

13 Физика................................................................................................. 125 

14 Неорганическая химия....................................................................... 136 

15 Органическая химия........................................................................... 147 

16 Физическая химия............................................................................... 165 

17 Аналитическая химия......................................................................... 176 

18 Физические методы исследования.................................................... 186 

 

 

 


