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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 

ҰСЫНҒАН. 
 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 бұйрығы    

негізінде бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (252 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. РАЗРАБОТАНЫ и ВНЕСЕНЫ 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 252).   Внесены изменения приказом Министра 

образования и науки РК от 5 июля 2016  № 425. 

 

3.УТВЕРЖДЕНЫ протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 

июня 2016 года. 

 

Настоящие типовые учебные программы не могут быть тиражированы и 

распространены без разрешения Министерства образования и науки 

Республики Казахстан 

 
 

@ КазНУ им. аль-Фараби, 2017 
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FHTМ 5301 – ФИЗИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

(ғылыми және педагогикалық бағыт) 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторлар: 

Оспанова Ә.Қ. – химия ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің физикалық химия, катализ және 

мұнайхимиясы кафедрасының профессоры 

Сыздыкова Л.И. – химия ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің физикалық химия, катализ және 

мұнайхимиясы кафедрасының доценті 

 

Пікір жазғандар: 

Омарова К.И. – химия ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті  

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

Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

6М060600-Химия мамандығы бойынша магистранттар үшін 

«Физикалық химияның теория мен мәселелері»  пәні физикалық химия 

саласында теориялық және қолданбалы нәтижелерді зерттеу болып 

табылады, өйткені қазіргі кезде жаратылыстану ғылымдарының дамуы химия 

магистрі дәрежесіне үміткер химик мамандардың жалпы танымдық 

фундаментін құрауда, оларды дайындауда  маңызы зор. 

Берілген курсқа теориялық және практикалық мүмкіндіктерді ашу үшін 

статистикалық және тепе-теңдіксіз термодинамика сұрақтары енгізілген. 

Сонымен қатар, қазіргі заманғы теориялық және қолданбалы 

электрохимияның, молекулааралық әрекеттесу термодинамикасы мен 

кинетикасының  маңызды нәтижелері қарастырылады.  

Магистранттардың теориялық және қолданбалы физикалық химия 

саласында терең жүйелі білім алуы физика-химиялық құбылыстар және 

фактілер арасындағы байланысты орнату және түсінуге; алған білімдерін 

ғылыми-зерттеу және болашақ  профессионалды қызметінде қолдануға және 

қазіргі заманғы ғылыми зерттеулердің күйін талдауды жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді. 

«Физикалық химияның теория мен мәселелері»  пәнінің міндеті 

6М060600 – Химия мамандығы бойынша ҚР МЖМББС және курсты оқу 

барысында магистрант игеруге тиісті білім мен дағды негізінде жүзеге асады. 
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Құзыреттіліктер (оқыту нәтижелері):  

«Физикалық химияның теория мен мәселелері» пәнін оқу нәтижесінде 

магистранттар мына құзыреттіліктерге ие болуы тиіс:  

Жасай білу 

- статистикалық және тепе-теңдіксіз термодинамиканың негізгі 

теориялық және қолданбалы тапсырмаларын; 

- химиялық және электрохимиялық кинетиканың теориялары мен 

мәселелерін; 

- электролит ерітінділерінің түзілуінің термодинамикалық 

заңдылықтарын; 

Алу: 

- физикалық химияның қазіргі заманғы күйіне әсер ететін мәселе, 

тенденция, жағдайларды критикалық түрде бағалай; 

- зерттеу нәтижелерін статистикалық өңдеуде қазіргі заманғы 

талаптарын қолдана отырып, алынған білім негізінде тәжірибелік мәндерді 

салыстыру, талдау және қорытынды жасай; 

- жеке өзінің ғылыми жұмысына қолданатын теория, әдіс және 

техникаларды түсіне; 

- химия саласында қазіргі заманғы ғылыми зерттеулерді критикалық 

түрде бағалауға мүмкіндік беретін жүйе; 

- зерттеу жұмысының тақырыбы бойынша ғылыми әдебиеттермен 

жұмыс жасай алуы, алынған мәліметтер бойынша өзіндік қорытынды жасай 

алуы тиіс.   

 Пререквизиттер: жоғары математика, физика, бейорганикалық 

химия, органикалық химия, аналитикалық химия, физикалық химия, 

кванттық химия, зат құрылысы. 

 Постреквизиттер: мамандықтың элективті пәндері. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 Кіріспе 

1 Статистикалық термодинамиканың негіздері 

2 Тепе-теңдіксіз термодинамиканың негіздері 

3 Электролит ерітіндісінің теориясы. Электролит ерітіндісіндегі тепе-

теңдік құбылыстар 

4 Химиялық кинетикалық теорияның теориялық және қолданбалы 

аспектілері 

5 Электродты процестердің электрохимиялық кинетикасы 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 
Физикалық химияның қазіргі заманғы зерттеу химиядағы  ролі жаңа 

инновациялық химиялық технологиялар жасау, электрохимиялық  
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процестерді практикалық қолдану мен байланысты тапсырмаларды шешу 

болып табылады. Химиялық реакция және фазааралық айналулардың 

термодинамикалық және кинетикалық сипаттамаларын зерттеу  және 

түсіндіру үшін математикалық және физикалық заңдарды қолдану. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

Статистикалық термодинамиканың негіздері 

Статистикалық термодинамиканың негізгі постулаттары. Жүйенің 

микро- және макрокүйлері. Термодинамикалық ықтималдықты Больцман 

әдісімен есептеу. Энергия бойынша молекулалардың таралу заңы. 

Статистикалық қосындысы. Термодинамикалық функцияларды 

статистикалық қосындылар арқылы сипаттау. Ілгерілемелі қозғалыстың күй 

қосындысы. Айналмалы қозғалыстың күй қосындысы. Тербелмелі 

қозғалыстың күй қосындысы. Электрондық және ядролық күй қосындысы. 

Идеал газдардың термодинамикалық функцияларын есептеу. 

 

Тепе-теңдіксіз термодинамиканың негіздері  

Тепе-теңдіксіз термодинамиканың негізгі ұғымдары мен 

анықтамалары. Ашық және жабық жүйелер. Ашық жүйелерде энтропия 

пайда болуы. Үздіксіз жүйелер. Материалдық және энергетикалық баланстар. 

Тепе-тең емес процестер термодинамикасының заңдарын химиялық 

реакцияларға қолданылуы. 

 

Электролит ерітіндісінің теориясы. Электролит ерітіндісіндегі 

тепе-теңдік құбылыстар 

Электролит ерітінділерінің түзілу механизмі туралы ұсыныстардың 

дамуы. Электролит ерітінділер тұрақтылығының негізігі шарты химиялық 

әрекеттесуге байланысты болып табылады. Кристалдық тор энергиясы. 

Кристалдық тор энергиясын есептеу үшін Борн моделі мен Капустинский 

теңдеулері. Борн-Габердің термодинамикалық циклі. Кристалдық тордың 

иондардың химиялық табиғатына, ион радиусына, зарядқа тәуелділігі.  

Иондардың сольваттануы (гидраттануы). Сольваттану энергиясын 

есептеу үшін Борн-Габердің термодинамикалық циклі және Борн моделі. 

Сольваттану жылу эффектісі. Сольваттану энергиясын есептеу үшін Борн-

Бьеррум теңдеуі. Реалды және химиялық сольваттану энергиясы. Иондардың 

сольваттану (гидраттану) жылуының ион радиусына, зарядына, химиялық 

табиғатына тәуелділігі.  

Иондардың негізгі термодинамикалық қасиеттері. Ерітіндіде иондар 

түзілуінің  стандартты энтальпиясы. Ерітіндіде иондар түзілуінің  стандартты 

Гиббс энергиясы. Ерітіндіде иондар түзілуінің  стандартты энтропиясы. 

Иондық сольваттану термодинамикасы.  

Ертедегі аса маңызды күшті электролиттер теориясының нәтижелері: 

Мильнер, Гхош, Бьеррум теориялары. Льюис және Рендалл жұмыстарындағы 
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ион-иондық әрекеттесудің термодинамикалық сипаты. 

Дебай-Хюккельдің күшті электролиттер теориясының даму 

динамикасы. I, II және III жуықтауларының теңдеулерін талдау. Орташа 

иондық активтік коэффициентті есептеу үшін Гюнтельберг, Гюггенгейм 

және Девис теориялары. Әлсіз электролит ерітінділерінде Дебай-Хюккель 

теориясын қолдану. 

Электролит ерітінділеріндегі иондық ассоциациясы. Иондық реакция 

жылдамдығына ерітіндінің иондық күшінің әсері. Полиэлектролиттердің 

электрохимиялық қасиеттері. Тепе-теңдік концентрациялар және активтілік. 

Негізгі теориялық тәуелділіктерден ауытқудың өлшемі химиялық әрекеттесу.  

 

Химиялық кинетикалық теорияның теориялық және қолданбалы 

аспектілері 

Молекуланың активтенуінің негізгі жолы. Активті соқтығысу 

теориясы. Активті соқтығысу көзқарасы бойынша бимолекулалық 

соқтығысу. Бимолекулалы реакцияның жылдамдығы мен жылдамдық 

константасы. Аррениус теңдеуіндегі экспоненциал алдындағы көбейткіштің 

негізделуі. Мономолекулалы реакция. Линдеман теориясы.  

Потенциал энергия беті. Активтену энергиясы мен потенциалдық 

тосқауыл. Жүйенің ауыспалы күйі және активтелген комплекс. Ауыспалы 

күй теориясы. Активті комплекс теориясының (АКТ) негізгі постулаттары.. 

АКТ негізгі теңдеулері, Эйринг, Эванс және Поляни қорытындылары. 

Активті комплекс теориясының статистикалық және термодинамикалық 

аспектілері. Активті комплекс теориясы бойынша Аррениус теңдеуінің 

экспоненциал алдындағы көбейткіштің мағынасы. 

 

Электродты процестердің электрохимиялық кинетикасы 
Электрохимиялық процестердің жалпы сипаттамасы. 

Электрохимиялық реакцияның жылдамдығы. Электрохимиялық 

кинетиканың негізгі теңдеулері. Электрхимиялық реакцияның диффузиялық 

режимі. Электрохимиялық реакцияның кинетикалық режимі.  Поляризация, 

поляризация түрлері,электродтардың поляризациялану себебі. 

Концентрациялық поляризация, концентрациялық (масса тасымалдау) 

поляризацияның негізгі теңдеулері. Электрохимиялық поляризация, 

катодтық және анодтық поляризация теңдеулері. Тафель теңдеуі. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 
 

1. Жүйенің микро- және макрокүйлері. Термодинамикалық 

ықтималдықты Больцман әдісімен есептеу. Молекулярлық энергия бойынша 

таралу заңы.   

2. Күй функциялары арқылы молекулалық қосындыларды есептеу 

әдісі. Айналмалы, тербелмелі және ілгерілемелі күй функциялары. 
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3. Молекулалық күй функциялардың термодинамикалық 

функциялармен байланысы. Жүйенің термодинамикалық функцияларын 

статистикалық термодинамика әдістерімен есептеу. 

4. Ашық жүйедегі энтропияның пайда болуы. Химиялық 

реакциялар үшін тепе-тең емес термодинамиканың заңдарын қолдану. 

5. Электролиттер ерітінділерінің түзілу механизмдерін ашатын 

қазіргі концепциясы. Кристалл торының энергиясы, есептеу әдістері. Борн, 

Капустинский модельдері. Борн-Габердің термодинамикалық циклі. 

6. Гидратация (сольватация) теориясының қазіргі кездегі күйі. 

Сольватация (гидратация) энергиясы, анықтау әдістері. Сольватацияның 

жылу эффектісі. Сольватация энергиясын және сольватация жылуын есептеу 

үшін Борн-Бьеррум, Борн теңдеулері. 

7. Сольватацияның реалды және химиялық энергиялары. 

Иондардың гидратация энтальпиясы мен энергиясын есетеудің теориялық 

және жартылай эмперикалық әдістері. Сольватация энтропиясы мен 

сольватация иондарының саны. 

8. Электролиттер ерітінділерін, олардың термодинамикалық 

қасиеттерін қазіргі көзқараспен сипаттау. Ерітіндідегі  иондардың 

стандартты энтальпиясы. Гиббс энергиясы және түзілу энтропиясы. 

9. Дебай-Хюккель теориясын реалды ерітінділер мен әлсіз 

электролитер ерітінділерінде қолдану. Электролиттер ерітінділерінің 

термодинамикалық сипаттамаларын есептеу үшін Девис, Гюгенгейм, 

Гюнтельберг, Стокс теңдеулері. 

10. Электролиттің орташа-иондық активтілік коэффициенті және 

олардың мәніне әртүрлі факторлардың әсері. Ионның иондық атмосферамен 

әрекеттесу энергиясы, иондық атмосфераның радиусы. 

11.  Активті соқтығысу теориясы. Активті соқтығысу теориясы 

негізінде бимолекулалы реакциялар. Траутц-Льюис теңдеулері. 

Бимолекулалы реакциялардың жылдамдығы мен жылдамдық константасы.  

12.  Ауыспалы күй теориясы. Активті комплекс теориясының (АКТ) 

негізгі постулаттары. АКТ негізгі теңдеулері, Эйринг, Эванс және Поляни 

қорытындылары. Реакцияның жылдамдығы, жылдамдық константасы. 

13. Электрохимиялық реакцияның жылдамдығы. Электрохимиялық 

реакцияның диффузиялық режимі.  

14. Электрохимиялық реакцияның кинетикалық режимі. Баяу 

разрядталу теориясы - иондану. 

15.  Поляризация, поляризация түрлері, электрод поляризациясының 

себептері. Концентрациялық және электрохимиялық поляризация, негізгі 

теңдеулер. 

 

 

 

 

 



8 

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Биотехнологиядағы физикалық химияның қазіргі заманғы өзекті 

теориялық аспектілері. 

2. Биотехнологиядағы физикалық химияның қазіргі заманғы өзекті 

қолданбалы аспектілері. 

3. Тепе-тең емес термодинамика саласындағы Нобель 

сыйлықтарының лауреаттары. 

4. И. Пригожин жұмысындағы тепе -тең емес термодинамиканың 

теориялық аспектілері. 

5. Термодинамиканың екінше заңын статистикалық негіздеу. 

6. Статистикалық термодинамикадағы Больцман және Максвелл 

жұмыстары. 

7. Бір типті тұздар мысалында ионның заряды мен радиусының 

кристалдық тор энергиясына әсерін теориялық негіздеу. 

8. Бір типті тұздар мысалында ионның заряды мен радиусының 

сольваттану энергиясына әсерін теориялық негіздеу. 

9. Күшті электролиттер ерітіндісінің  физикалық және химиялық 

теорияларын қазіргі заманғы интерпретациялау. 

10. Басқа немесе өзінің ғылыми жұмысына ауыспалы күй  

теориясының қолдану. 

11. Кейбір электродтық процестердің электрохимиялық 

сипаттамаларын негіздеуде поляризация ролі.   

12. Электрохимиялық коррозияны негіздеудегі Пурбе диаграммасы. 

13. Қазіргі заманғы  альтернативті тоқ көздері, олардың болашағы 

мен практикалық жүзеге асуы. 

14. Металдарды коррозиядан қорғау әдістері, осы әдістердің 

теориялық негіздері. 

15. Электрохимиялық коррозияның терммодинамикасы мен 

кинетикасы.  
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FHTМ 5301 – ФИЗИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

(бейіндік бағыт) 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар: 

Оспанова Ә.Қ. – химия ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің физикалық химия, катализ және 

мұнайхимиясы кафедрасының профессоры 

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

атындағы Қазақ ұлттық университетінің физикалық химия, катализ және 

мұнайхимиясы кафедрасының профессоры 

 

Пікір жазғандар: 

Омарова К.И. – химия ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті  

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

атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

6М060600-Химия мамандығы бойынша магистранттар үшін 

«Физикалық химияның теория мен мәселелері» пәні физикалық химия 

саласында теориялық және қолданбалы нәтижелерді зерттеу болып 

табылады, өйткені қазіргі кезде жаратылыстану ғылымдарының дамуы химия 

магистрі дәрежесіне үміткер химик мамандардың жалпы танымдық 

фундаментін құрауда, оларды дайындауда  маңызы зор. 

Берілген курсқа теориялық және практикалық мүмкіндіктерді ашу үшін 

статистикалық және тепе-теңдіксіз термодинамика сұрақтары енгізілген. 

Сонымен қатар, қазіргі заманғы теориялық және қолданбалы 

электрохимияның, молекулааралық әрекеттесу термодинамикасы мен 

кинетикасының  маңызды нәтижелері қарастырылады.  

Магистранттардың теориялық және қолданбалы физикалық химия 

саласында терең жүйелі білім алуы физика-химиялық құбылыстар және 

фактілер арасындағы байланысты орнату және түсінуге; алған білімдерін 

ғылыми-зерттеу және болашақ  профессионалды қызметінде қолдануға және 

қазіргі заманғы ғылыми зерттеулердің күйін талдауды жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді. 

«Физикалық химияның теория мен мәселелері»  пәнінің міндеті 

6М060600 – Химиямамандығы бойынша ГОСО және курсты оқу барысында 

магистрант игеруге тиісті білім мен дағды негізінде жүзеге асады. 
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Құзыреттіліктер (оқыту нәтижелері):  

«Физикалық химияның теория мен мәселелері» пәнін оқу нәтижесінде 

магистранттар мына құзыреттіліктерге ие болуы тиіс:  

Жасай білу 

- статистикалық және тепе-теңдіксіз термодинамиканың негізгі 

теориялық және қолданбалы тапсырмаларын; 

- химиялық және электрохимиялық кинетиканың теориялары мен 

мәселелерін; 

- электролит ерітінділерінің түзілуінің термодинамикалық 

заңдылықтарын; 

 Алу: 
- физикалық химияның қазіргі заманғы күйіне әсер ететін мәселе, 

тенденция, жағдайларды критикалық түрде бағалай; 

- зерттеу нәтижелерін статистикалық өңдеуде қазіргі заманғы 

талаптарын қолдана отырып, алынған білім негізінде тәжірибелік мәндерді 

салыстыру, талдау және қорытынды жасай; 

- жеке өзінің ғылыми жұмысына қолданатын теория, әдіс және 

техникаларды түсіне; 

- химия саласында қазіргі заманғы ғылыми зерттеулерді критикалық 

түрде бағалауға мүмкіндік беретін жүйе; 

- зерттеу жұмысының тақырыбы бойынша ғылыми әдебиеттермен 

жұмыс жасай алуы, алынған мәліметтер бойынша өзіндік қорытынды жасай 

алуы тиіс.   

Пререквизиттер: жоғары математика, физика, бейорганикалық химия, 

органикалық химия, аналитикалық химия, физикалық химия, кванттық 

химия, зат құрылысы. 

Постреквизиттер: мамандықтың элективті пәндері. 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 Кіріспе 

1 Статистикалық термодинамиканың негіздері 

2 Тепе-теңдіксіз термодинамиканың негіздері 

3 Электролит ерітіндісінің теориясы. Электролит ерітіндісіндегі тепе-

теңдік құбылыстар 

4 Химиялық кинетикалық теорияның теориялық және қолданбалы 

аспектілері 

5 Электродты процестердің электрохимиялық кинетикасы 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Физикалық химияның қазіргі заманғы зерттеу химиядағы ролі жаңа 

инновациялық химиялық технологиялар жасау, электрохимиялық 
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процестерді практикалық қолдану мен байланысты тапсырмаларды шешу 

болып табылады. Химиялық реакция және фазааралық айналулардың 

термодинамикалық және кинетикалық сипаттамаларын зерттеу және 

түсіндіру үшін математикалық және физикалық заңдарды қолдану. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
  

Статистикалық термодинамиканың негіздері 

Статистикалық термодинамиканың негізгі постулаттары. Жүйенің 

микро- және макрокүйлері. Термодинамикалық ықтималдықты Больцман 

әдісімен есептеу. Энергия бойынша молекулалардың таралу заңы. 

Статистикалық қосындысы. Термодинамикалық функцияларды 

статистикалық қосындылар арқылы сипаттау. Ілгерілемелі қозғалыстың күй 

қосындысы. Айналмалы қозғалыстың күй қосындысы. Тербелмелі 

қозғалыстың күй қосындысы. Электрондық және ядролық күй қосындысы. 

Идеал газдардың термодинамикалық функцияларын есептеу. 

 

Тепе-теңдіксіз термодинамиканың негіздері 

Тепе-теңдіксіз термодинамиканың негізгі ұғымдары мен 

анықтамалары. Ашық және жабық жүйелер. Ашық жүйелерде энтропия 

пайда болуы. Үздіксіз жүйелер. Материалдық және энергетикалық баланстар. 

Тепе-теңдіксіз процестер термодинамикасының заңдарын химиялық 

реакцияларға қолданылуы. 

 

Электролит ерітіндісінің теориясы. Электролит ерітіндісіндегі 

тепе-теңдік құбылыстар 

Электролит ерітінділерінің түзілу механизмі туралы ұсыныстардың 

дамуы. Электролит ерітінділер тұрақтылығының негізігі шарты химиялық 

әрекеттесуге байланысты болып табылады. Кристалдық тор энергиясы. 

Кристалдық тор энергиясын есептеу үшін Борн моделі мен Капустинский 

теңдеулері. Борн-Габердің термодинамикалық циклі. Кристалдық тордың 

иондардың химиялық табиғатына, ион радиусына, зарядқа тәуелділігі.  

Иондардың сольваттануы (гидраттануы). Сольваттану энергиясын 

есептеу үшін Борн-Габердің термодинамикалық циклі және Борн моделі. 

Сольваттану жылу эффектісі. Сольваттану энергиясын есептеу үшін Борн-

Бьеррум теңдеуі. Реалды және химиялық сольваттану энергиясы. Иондардың 

сольваттану (гидраттану) жылуының ион радиусына, зарядына, химиялық 

табиғатына тәуелділігі.  

Иондардың негізгі термодинамикалық қасиеттері. Ерітіндіде иондар 

түзілуінің  стандартты энтальпиясы. Ерітіндіде иондар түзілуінің  стандартты 

Гиббс энергиясы. Ерітіндіде иондар түзілуінің  стандартты энтропиясы. 

Иондық сольваттану термодинамикасы.  

Ертедегі аса маңызды күшті электролиттер теориясының нәтижелері: 

Мильнер, Гхош, Бьеррум теориялары. Льюис және Рендалл жұмыстарындағы 
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ион-иондық әрекеттесудің термодинамикалық сипаты. 

Дебай-Хюккельдің күшті электролиттер теориясының даму 

динамикасы. I, II және III жуықтауларының теңдеулерін талдау. Орташа 

иондық активтік коэффициентті есептеу үшін Гюнтельберг, Гюггенгейм 

және Девис теориялары. Әлсіз электролит ерітінділерінде Дебай-Хюккель 

теориясын қолдану. 

Электролит ерітінділеріндегі иондық ассоциациясы. Иондық реакция 

жылдамдығына ерітіндінің иондық күшінің әсері. Полиэлектролиттердің 

электрохимиялық қасиеттері. Тепе-теңдік концентрациялар және активтілік. 

Негізгі теориялық тәуелділіктерден ауытқудың өлшемі химиялық әрекеттесу.  

 

Химиялық кинетикалық теорияның теориялық және қолданбалы 

аспектілері 

Молекуланың активтенуінің негізгі жолы. Активті соқтығысу 

теориясы. Активті соқтығысу көзқарасы бойынша бимолекулалық 

соқтығысу. Бимолекулалы реакцияның жылдамдығы мен жылдамдық 

константасы. Аррениус теңдеуіндегі экспоненциал алдындағы көбейткіштің 

негізделуі. Мономолекулалы реакция. Линдеман теориясы.  

Потенциал энергия беті.  Активтену энергиясы мен потенциалдық 

тосқауыл. Жүйенің ауыспалы күйі және активтелген комплекс. Ауыспалы 

күй теориясы. Активті комплекс теориясының (АКТ) негізгі постулаттары.. 

АКТ негізгі теңдеулері, Эйринг, Эванс және Поляни қорытындылары. 

Активті комплекс теориясының статистикалық және термодинамикалық 

аспектілері. Активті комплекс теориясы бойынша Аррениус теңдеуінің 

экспоненциал алдындағы көбейткіштің мағынасы. 

 

Электродты процестердің электрохимиялық кинетикасы 
Электрохимиялық процестердің жалпы сипаттамасы. 

Электрохимиялық реакцияның жылдамдығы. Электрохимиялық 

кинетиканың негізгі теңдеулері. Электрхимиялық реакцияның диффузиялық 

режимі. Электрохимиялық реакцияның кинетикалық режимі.  Поляризация, 

поляризация түрлері,электродтардың поляризациялану себебі. 

Концентрациялық поляризация, концентрациялық (масса тасымалдау) 

поляризацияның негізгі теңдеулері. Электрохимиялық поляризация, 

катодтық және анодтық поляризация теңдеулері. Тафель теңдеуі. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 
 

1. Жүйенің микро- және макрокүйлері. Термодинамикалық 

ықтималдықты Больцман әдісімен есептеу. Молекулярлық энергия бойынша 

таралу заңы.   

2. Күй функциялары арқылы молекулалық қосындыларды есептеу 

әдісі. Айналмалы, тербелмелі және ілгерілемелі күй функциялары. 
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3. Молекулалық күй функциялардың термодинамикалық 

функциялармен байланысы. Жүйенің термодинамикалық функцияларын 

статистикалық термодинамика әдістерімен есептеу. 

4. Ашық жүйедегі энтропияның пайда болуы. Химиялық 

реакциялар үшін тепе-тең емес термодинамиканың заңдарын қолдану. 

5. Электролиттер ерітінділерінің түзілу механизмдерін ашатын 

қазіргі концепциясы. Кристалл торының энергиясы, есептеу әдістері. Борн, 

Капустинский модельдері. Борн-Габердің термодинамикалық циклі. 

6. Гидратация (сольватация) теориясының қазіргі кездегі күйі. 

Сольватация (гидратация) энергиясы, анықтау әдістері. Сольватацияның 

жылу эффектісі. Сольватация энергиясын және сольватация жылуын есептеу 

үшін Борн-Бьеррум, Борн теңдеулері. 

7. Сольватацияның реалды және химиялық энергиялары. 

Иондардың гидратация энтальпиясы мен энергиясын есетеудің теориялық 

және жартылай эмперикалық әдістері. Сольватация энтропиясы мен 

сольватация иондарының саны. 

8. Электролиттер ерітінділерін, олардың термодинамикалық 

қасиеттерін қазіргі көзқараспен сипаттау. Ерітіндідегі  иондардың 

стандартты энтальпиясы. Гиббс энергиясы және түзілу энтропиясы. 

9. Дебай-Хюккель теориясын реалды ерітінділер мен әлсіз 

электролитер ерітінділерінде қолдану. Электролиттер ерітінділерінің 

термодинамикалық сипаттамаларын есептеу үшін Девис, Гюгенгейм, 

Гюнтельберг, Стокс теңдеулері. 

10. Электролиттің орташа-иондық активтілік коэффициенті және 

олардың мәніне әртүрлі факторлардың әсері. Ионның иондық атмосферамен 

әрекеттесу энергиясы, иондық атмосфераның радиусы. 

11. Активті соқтығысу теориясы. Активті соқтығысу теориясы 

негізінде бимолекулалы реакциялар. Траутц-Льюис теңдеулері. 

Бимолекулалы реакциялардың жылдамдығы мен жылдамдық константасы.  

12. Ауыспалы күй теориясы. Активті комплекс теориясының (АКТ) 

негізгі постулаттары. АКТ негізгі теңдеулері, Эйринг, Эванс және Поляни 

қорытындылары. Реакцияның жылдамдығы, жылдамдық константасы. 

13. Электрохимиялық реакцияның жылдамдығы. Электрохимиялық 

реакцияның диффузиялық режимі.  

14. Электрохимиялық реакцияның кинетикалық режимі. Баяу 

разрядталу теориясы - иондану. 

15. Поляризация, поляризация түрлері, электрод поляризациясының 

себептері. Концентрациялық және электрохимиялық поляризация, негізгі 

теңдеулер. 
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МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Биотехнологиядағы физикалық химияның қазіргі заманғы өзекті 

теориялық аспектілері. 

2. Биотехнологиядағы физикалық химияның қазіргі заманғы өзекті 

қолданбалы аспектілері. 

3. Тепе-тең емес термодинамика саласындағы Нобель 

сыйлықтарының лауреаттары. 

4. И. Пригожин жұмысындағы тепе -тең емес термодинамиканың 

теориялық аспектілері. 

5. Термодинамиканың екінше заңын статистикалық негіздеу. 

6. Статистикалық термодинамикадағы Больцман және Максвелл 

жұмыстары. 

7. Бір типті тұздар мысалында ионның заряды мен радиусының 

кристалдық тор энергиясына әсерін теориялық негіздеу. 

8. Бір типті тұздар мысалында ионның заряды мен радиусының 

сольваттану энергиясына әсерін теориялық негіздеу. 

9. Күшті электролиттер ерітіндісінің  физикалық және химиялық 

теорияларын қазіргі заманғы интерпретациялау. 

10. Басқа немесе өзінің ғылыми жұмысына ауыспалы күй  

теориясының қолдану. 

11. Кейбір электродтық процестердің электрохимиялық 

сипаттамаларын негіздеуде поляризация ролі.   

12. Электрохимиялық коррозияны негіздеудегі Пурбе диаграммасы. 

13. Қазіргі заманғы  альтернативті тоқ көздері, олардың болашағы 

мен практикалық жүзеге асуы. 

14. Металдарды коррозиядан қорғау әдістері, осы әдістердің 

теориялық негіздері.  

15. Электрохимиялық коррозияның терммодинамикасы мен 

кинетикасы.  
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

6М060600-Химия мамандығы бойынша магистранттар үшін 

«Физикалық химияның теория мен мәселелері» пәні физикалық химия 

саласында теориялық және қолданбалы нәтижелерді зерттеу болып 

табылады, өйткені қазіргі кезде жаратылыстану ғылымдарының дамуы химия 

магистрі дәрежесіне үміткер химик мамандардың жалпы танымдық 

фундаментін құрауда, оларды дайындауда  маңызы зор. 

Берілген курсқа теориялық және практикалық мүмкіндіктерді ашу үшін 

статистикалық және тепе-теңдіксіз термодинамика сұрақтары енгізілген. 

Сонымен қатар, қазіргі заманғы теориялық және қолданбалы 

электрохимияның, молекулааралық әрекеттесу термодинамикасы мен 

кинетикасының  маңызды нәтижелері қарастырылады.  

Магистранттардың теориялық және қолданбалы физикалық химия 

саласында терең жүйелі білім алуы физика-химиялық құбылыстар және 

фактілер арасындағы байланысты орнату және түсінуге; алған білімдерін 

ғылыми-зерттеу және болашақ  профессионалды қызметінде қолдануға және 

қазіргі заманғы ғылыми зерттеулердің күйін талдауды жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді. 

«Физикалық химияның теория мен мәселелері»  пәнінің міндеті 

6М060600 – Химия мамандығы бойынша ҚР МЖМББС және курсты оқу 

барысында магистрант игеруге тиісті білім мен дағды негізінде жүзеге асады. 

Құзыреттіліктер (оқыту нәтижелері):  

«Физикалық химияның теория мен мәселелері» пәнін оқу нәтижесінде 

магистранттар мына құзыреттіліктерге ие болуы тиіс:  

Жасай білу 
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- статистикалық және тепе-теңдіксіз термодинамиканың негізгі 

теориялық және қолданбалы тапсырмаларын; 

- химиялық және электрохимиялық кинетиканың теориялары мен 

мәселелерін; 

- электролит ерітінділерінің түзілуінің термодинамикалық 

заңдылықтарын; 

Алу: 

- физикалық химияның қазіргі заманғы күйіне әсер ететін мәселе, 

тенденция, жағдайларды критикалық түрде бағалай; 

- зерттеу нәтижелерін статистикалық өңдеуде қазіргі заманғы 

талаптарын қолдана отырып, алынған білім негізінде тәжірибелік мәндерді 

салыстыру, талдау және қорытынды жасай; 

- жеке өзінің ғылыми жұмысына қолданатын теория, әдіс және 

техникаларды түсіне; 

- химия саласында қазіргі заманғы ғылыми зерттеулерді критикалық 

түрде бағалауға мүмкіндік беретін жүйе; 

- зерттеу жұмысының тақырыбы бойынша ғылыми әдебиеттермен 

жұмыс жасай алуы, алынған мәліметтер бойынша өзіндік қорытынды жасай 

алуы тиіс.   

 Пререквизиттер: жоғары математика, физика, бейорганикалық химия, 

органикалық химия, аналитикалық химия, физикалық химия, кванттық 

химия, зат құрылысы. 

 Постреквизиттер: мамандықтың элективті пәндері. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 Кіріспе 

1 Статистикалық термодинамиканың негіздері 

2 Тепе-теңдіксіз термодинамиканың негіздері 

3 Электролит ерітіндісінің теориясы. Электролит ерітіндісіндегі тепе-

теңдік құбылыстар 

4 Химиялық кинетикалық теорияның теориялық және қолданбалы 

аспектілері 

5 Электродты процестердің электрохимиялық кинетикасы 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Физикалық химияның қазіргі заманғы зерттеу химиядағы  ролі жаңа 

инновациялық химиялық технологиялар жасау, электрохимиялық  

процестерді практикалық қолдану мен байланысты тапсырмаларды шешу 

болып табылады. Химиялық реакция және фазааралық айналулардың 

термодинамикалық және кинетикалық сипаттамаларын зерттеу  және 

түсіндіру үшін математикалық және физикалық заңдарды қолдану. 
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Статистикалық термодинамиканың негіздері 

Статистикалық термодинамиканың негізгі постулаттары. Жүйенің 

микро- және макрокүйлері. Термодинамикалық ықтималдықты Больцман 

әдісімен есептеу. Энергия бойынша молекулалардың таралу заңы. 

Статистикалық қосындысы. Термодинамикалық функцияларды 

статистикалық қосындылар арқылы сипаттау. Ілгерілемелі қозғалыстың күй 

қосындысы. Айналмалы қозғалыстың күй қосындысы. Тербелмелі 

қозғалыстың күй қосындысы. Электрондық және ядролық күй қосындысы. 

Идеал газдардың термодинамикалық функцияларын есептеу. 

 

Тепе-теңдіксіз термодинамиканың негіздері 

Тепе-тең емес термодинамиканың негізгі ұғымдары мен анықтамалары. 

Ашық және жабық жүйелер. Ашық жүйелерде энтропия пайда болуы. 

Үздіксіз жүйелер. Материалдық және энергетикалық баланстар. Тепе-тең 

емес процестер термодинамикасының заңдарын химиялық реакцияларға 

қолданылуы. 

 

Электролит ерітіндісінің теориясы. Электролит ерітіндісіндегі 

тепе-теңдік құбылыстар 

Электролит ерітінділерінің түзілу механизмі туралы ұсыныстардың 

дамуы. Электролит ерітінділер тұрақтылығының негізігі шарты химиялық 

әрекеттесуге байланысты болып табылады. Кристалдық тор энергиясы. 

Кристалдық тор энергиясын есептеу үшін Борн моделі мен Капустинский 

теңдеулері. Борн-Габердің термодинамикалық циклі. Кристалдық тордың 

иондардың химиялық табиғатына, ион радиусына, зарядқа тәуелділігі.  

Иондардың сольваттануы (гидраттануы). Сольваттану энергиясын 

есептеу үшін Борн-Габердің термодинамикалық циклі және Борн моделі. 

Сольваттану жылу эффектісі. Сольваттану энергиясын есептеу үшін Борн-

Бьеррум теңдеуі. Реалды және химиялық сольваттану энергиясы. Иондардың 

сольваттану (гидраттану) жылуының ион радиусына, зарядына, химиялық 

табиғатына тәуелділігі.  

Иондардың негізгі термодинамикалық қасиеттері. Ерітіндіде иондар 

түзілуінің  стандартты энтальпиясы. Ерітіндіде иондар түзілуінің  стандартты 

Гиббс энергиясы. Ерітіндіде иондар түзілуінің  стандартты энтропиясы. 

Иондық сольваттану термодинамикасы.  

Ертедегі аса маңызды күшті электролиттер теориясының нәтижелері: 

Мильнер, Гхош, Бьеррум теориялары. Льюис және Рендалл жұмыстарындағы 

ион-иондық әрекеттесудің термодинамикалық сипаты. 

Дебай-Хюккельдің күшті электролиттер теориясының даму 

динамикасы. I, II және III жуықтауларының теңдеулерін талдау. Орташа 

иондық активтік коэффициентті есептеу үшін Гюнтельберг, Гюггенгейм 

және Девис теориялары. Әлсіз электролит ерітінділерінде Дебай-Хюккель 
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теориясын қолдану. 

Электролит ерітінділеріндегі иондық ассоциациясы. Иондық реакция 

жылдамдығына ерітіндінің иондық күшінің әсері. Полиэлектролиттердің 

электрохимиялық қасиеттері. Тепе-теңдік концентрациялар және активтілік. 

Негізгі теориялық тәуелділіктерден ауытқудың өлшемі химиялық әрекеттесу. 

 

Химиялық кинетикалық теорияның теориялық және қолданбалы 

аспектілері 

Молекуланың активтенуінің негізгі жолы. Активті соқтығысу 

теориясы. Активті соқтығысу көзқарасы бойынша бимолекулалық 

соқтығысу. Бимолекулалы реакцияның жылдамдығы мен жылдамдық 

константасы. Аррениус теңдеуіндегі экспоненциал алдындағы көбейткіштің 

негізделуі. Мономолекулалы реакция. Линдеман теориясы.  

Потенциал энергия беті.  Активтену энергиясы мен потенциалдық 

тосқауыл. Жүйенің ауыспалы күйі және активтелген комплекс. Ауыспалы 

күй теориясы. Активті комплекс теориясының (АКТ) негізгі постулаттары.. 

АКТ негізгі теңдеулері, Эйринг, Эванс және Поляни қорытындылары. 

Активті комплекс теориясының статистикалық және термодинамикалық 

аспектілері. Активті комплекс теориясы бойынша Аррениус теңдеуінің 

экспоненциал алдындағы көбейткіштің мағынасы. 

 

Электродты процестердің электрохимиялық кинетикасы 
Электрохимиялық процестердің жалпы сипаттамасы. 

Электрохимиялық реакцияның жылдамдығы. Электрохимиялық 

кинетиканың негізгі теңдеулері. Электрхимиялық реакцияның диффузиялық 

режимі. Электрохимиялық реакцияның кинетикалық режимі.  Поляризация, 

поляризация түрлері,электродтардың поляризациялану себебі. 

Концентрациялық поляризация, концентрациялық (масса тасымалдау) 

поляризацияның негізгі теңдеулері. Электрохимиялық поляризация, 

катодтық және анодтық поляризация теңдеулері. Тафель теңдеуі. 

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Биотехнологиядағы физикалық химияның қазіргі заманғы өзекті 

теориялық аспектілері. 

2. Биотехнологиядағы физикалық химияның қазіргі заманғы өзекті 

қолданбалы аспектілері. 

3. Тепе-тең емес термодинамика саласындағы Нобель 

сыйлықтарының лауреаттары. 

4. И. Пригожин жұмысындағы тепе -тең емес термодинамиканың 

теориялық аспектілері. 

5. Термодинамиканың екінше заңын статистикалық негіздеу. 
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6. Статистикалық термодинамикадағы Больцман және Максвелл 

жұмыстары. 

7. Бір типті тұздар мысалында ионның заряды мен радиусының 

кристалдық тор энергиясына әсерін теориялық негіздеу. 

8. Бір типті тұздар мысалында ионның заряды мен радиусының 

сольваттану энергиясына әсерін теориялық негіздеу. 

9. Күшті электролиттер ерітіндісінің  физикалық және химиялық 

теорияларын қазіргі заманғы интерпретациялау. 

10. Басқа немесе өзінің ғылыми жұмысына ауыспалы күй  

теориясының қолдану. 

11. Кейбір электродтық процестердің электрохимиялық 

сипаттамаларын негіздеуде поляризация ролі.   

12. Электр охимиялық коррозияны негіздеудегі Пурбе диаграммасы. 

13. Қазіргі заманғы  альтернативті тоқ көздері, олардың болашағы 

мен практикалық жүзеге асуы. 

14. Металдарды коррозиядан қорғау әдістері, осы әдістердің 

теориялық негіздері. 

15. Электрохимиялық коррозияның терммодинамикасы мен 

кинетикасы.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью преподавания курса «Теория и проблемы физической химии»  

для магистрантов по специальности 6М060600-Химия является изучение 

теоретических и прикладных  достижений в области физической химии, 

которые на современном этапе развития естественных наук  представляют 

собой важнейшую составляющую общеобразовательного фундамента 

специалиста химика, претендующего на степень магистра химии. 

В данный курс введены вопросы статистической и неравновесной 

термодинамики для раскрытия их теоретических и практических 

возможностей. Кроме того, рассматриваются важнейшие достижения 

современной теоретической и прикладной электрохимии, термодинамики и 

кинетики межмолекулярного взаимодействия. 

Освоение магистрантами глубоких системных знаний в области 

теоретической и прикладной физической химии способствует пониманию и 

установлению связей между широким спектром физико-химических явлений 

и фактов; позволит применять их в научно-исследовательской и будущей 

профессиональной деятельностях и осуществлять критический анализ 

состояния современных научных исследований. 

 Задачи курса «Теория и проблемы физической химии» формулируются 

на основе  ГОСО по специальности 6М060600 – Химия и сводятся к знаниям 

и умениям, которыми должны овладеть магистранты в результате изучения 

курса. 
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Компетенции (результаты обучения):  

Магистрант должен: 

Уметь 

- критически оценивать проблемы, подходы и тенденции, отражающие 

современное состояние физической химии; 

- сопоставлять, анализировать и интерпретировать 

экспериментальную информацию на основе освоенных знаний, используя 

современные требования к статистической обработке результатов 

исследования; 

- понимать теории, методы и техники, которые применимы к их 

собственным научным исследованиям; 

- обладать системным пониманием, позволяющим критически 

оценивать современные научные исследования в области химии; 

- работать с научной  литературой по теме исследования, 

самостоятельно делать выводы и обобщения по полученной информации; 

Знать 

- основные теоретические и прикладные задачи  статистической и 

неравновесной термодинамики; 

- теории и проблемы химической и электрохимической кинетики, 

методы расчета кинетических параметров реакций; 

- термодинамические закономерности образования растворов 

электролитов; 

Пререквизиты – высшая математика, физика, неорганическая химия, 

органическая химия, аналитическая химия, физическая химия, квантовая 

химия, строение вещества. 

Постреквизиты – элективные дисциплины специальности. 

  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Введение 

1 Основы статистической термодинамики 

2 Термодинамика неравновесных процессов 

3 Теория растворов электролитов. Равновесные явления в растворах 

электролитов 

4 Теоретические и прикладные аспекты теорий химической кинетики 

5 Электрохимическая кинетика электродных процессов 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Роль физической химии в области современной исследовательской 

химии, разработки новых инновационных химических технологий, научного 

подхода к решению задач, связанных с практическим применением 

электрохимических процессов. Использование математических и физических 
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законов для объяснения и изучения термодинамических и кинетических 

характеристик химических реакций и фазовых превращений.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Основы статистической термодинамики 

Основные постулаты статистической термодинамики. Микро- и 

макросостояние системы. Расчет термодинамической вероятности методом 

Больцмана. Распределение молекул по энергиям. Статистическая сумма. 

Сумма по состояниям и ее связь с  термодинамическими функциями. 

Поступательная сумма по состояниям. Вращательная сумма по состояниям. 

Колебательная сумма по состояниям. Электронные и ядерные суммы по 

состоянием. Расчет термодинамических функций для идеальных газов. 

 

Термодинамика неравновесных процессов 

Основные понятия и определения термодинамики неравновесных 

процессов. Открытые и закрытые системы. Возникновение энтропии в 

открытых системах. Непрерывные системы. Материальный и энергетический 

баланс. Применение законов неравновесной термодинамики для химических 

реакций. 

 

Теория растворов электролитов. Равновесные явления в растворах 

электролитов 

Развитие представлений о механизме образования растворов. 

Химическое взаимодействие как основное условие устойчивости растворов 

электролитов. Энергия кристаллической решетки. Модель Борна и  

уравнения Капустинского для вычисления энергии кристаллической 

решетки. Термодинамический цикл Борна-Габера. Зависимость энергии 

кристаллической решетки от  ионного радиуса, заряда, химической природы 

составляющих ее ионов  

Сольватация (гидратация) ионов. Модель Борна и термодинамический 

цикл Борна-Габера для расчета энергии сольватации. Тепловой эффект 

сольватации. Уравнение Борна-Бьеррума для вычисления энтальпии 

сольватации. Реальная и химическая энергия сольватации. Зависимость 

теплоты сольватации (гидратации) ионов от его свойств: ионного радиуса, 

заряда, химической природы.  

Основные термодинамические свойства ионов. Стандартная энтальпия 

образования иона в растворе. Стандартная энергия Гиббса образования иона 

в растворе. Стандартная энтропия образования иона в растворе. 

Термодинамика ионной сольватации.  

Результаты ранних наиболее важных работ в теории сильных 

электролитов: теория Мильнера, Гхоша, Бьеррума. Термодинамическое 

описание ион-ионного взаимодействия в работах Льюиса и Рендалла.  

Динамика развития теории сильных электролитов Дебая-Хюккеля. 
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Анализ уравнений I, II и III приближения. Уравнения Гюнтельберга, 

Гюггенгейма и Девиса  для расчета средне-ионного коэффициента 

активности. Применение теории Дебая-Хюккеля к растворам слабых 

электролитов. 

Ионная ассоциация в растворах электролитов. Влияние ионной силы 

раствора на скорость ионных реакций. Электрохимические свойства 

полиэлектролитов. Равновесные концентрации и активность. Химическое 

взаимодействие как мера отклонения от основных теоретических 

зависимостей.  

 

Теоретические и прикладные аспекты теорий химической 

кинетики 

Основные пути активации молекул. Теория активных столкновений. 

Бимолекулярные реакции с точки зрения теории активных столкновений. 

Уравнение Траутца-Льюиса. Скорость и константа скорости бимолекулярных 

реакций. Обоснование предэкспоненциального множителя в уравнении 

Аррениуса. Мономолекулярные реакции. Теория Линдемана.  

Поверхность потенциальной энергии. Энергия активации и 

потенциальный барьер. Переходное состояние системы и активированный 

комплекс. Теория переходного состояния. Основные постулаты теории 

активированного комплекса (ТАК). Основное уравнения ТАК, вывод 

Эйринга, Эванса и Поляни. Скорость, константа скорости реакции. 

Статистический  и термодинамический аспекты теории активированного 

комплекса. Свободная энергия, энтальпия и энтропия активации. 

Обоснование предэкспоненциального множителя в уравнении Аррениуса. с 

точки зрения теории активированного комплекса. 

 

Электрохимическая кинетика электродных процессов  

Общая характеристика электрохимических процессов. Скорость 

электрохимической реакции. Основное уравнение электрохимической 

кинетики. Диффузионный режим электрохимической реакции. Кинетический 

режим электрохимической реакции. Поляризация, виды поляризации, 

причины поляризации электродов. Концентрационная поляризация, 

основные уравнения концентрационной (стадии массопереноса) 

поляризации. Электрохимическая поляризация, уравнения катодной и 

анодной поляризации. Современное обоснование уравнения Тафеля. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Микро- и макросостояние системы. Расчет термодинамической 

вероятности методом Больцмана. Распределение молекул по энергиям.  

2. Методы расчета молекулярных сумм по состояниям. 

Вращательные, колебательные и поступательные суммы по состояниям. 
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3.  Связь молекулярных сумм по состояниям с термодинамическими 

функциями. Расчеты термодинамических свойств системы методами 

статистической термодинамики. 

4. Возникновение энтропии в открытых системах. Применение 

законов неравновесной термодинамики для химических реакций. 

5. Современная концепция механизма образования растворов 

электролитов. Энергия кристаллической решетки, методы расчета. Модель 

Борна, Капустинского. Термодинамический цикл Борна - Габера. 

6. Современное состояние теории гидратации (сольватации). 

Энергия сольватации (гидратации), методы определения. Тепловой эффект 

сольватации. Уравнения Борна, Борна-Бьеррума для расчета энергии 

сольватации и теплоты сольватации. 

7. Реальная и химическая энергия сольватации. Теоретические и 

полуэмпирические методы расчеты энергии и энтальпии гидратации ионов. 

Энтропия сольватации и числа сольватации ионов. 

8. Современные подходы к описанию термодинамических свойств 

растворов электролитов. Стандартная энтальпия, энергия Гиббса и энтропия 

образования иона в растворе. 

9. Применение теории Дебая-Гюккеля к реальным растворам и к 

растворам слабых электролитов. Уравнения Дэвиса, Гюгенгейма, 

Гюнтельберга, Стокса, Дэвиса  для расчета термодинамических 

характеристик растворов электролитов. 

10. Средне-ионные коэффициенты активности электролитов и 

влияние различных факторов на их значения. Энергия взаимодействия иона с 

ионной атмосферой, радиус ионной атмосферы. 

11. Применение теории  Дебая-Хюккеля к слабым электролитам. 

Влияние ионной силы раствора на термодинамические характеристики этих 

процессов. Влияние ионной силы на скорость ионных химической реакции. 

12. Теория активных столкновений. Бимолекулярные реакции с 

точки зрения теории активных столкновений. Уравнение Траутца-Льюиса. 

Скорость и константа скорости бимолекулярных реакций. 

13. Теория переходного состояния. Основные постулаты теории 

активированного комплекса (ТАК). Основное уравнения ТАК, вывод 

Эйринга, Эванса и Поляни. Скорость, константа скорости реакции. 

14. Скорость электрохимической реакции. Диффузионный режим 

электрохимической реакции. Кинетический режим электрохимической 

реакции.  

15. Поляризация, виды поляризации, причины поляризации 

электродов. Концентрационная  и электрохимическая поляризация, основные 

уравнения. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА  

 

1. Современные актуальные теоретические аспекты физической 

химии в биотехнологиях. 

2. Современные актуальные прикладные  аспекты физической 

химии в биотехнологиях. 

3. Работы Нобелевских Лауреатов в области неравновесной 

термодинамики. 

4. Теоретические аспекты неравновесной термодинамики в работе 

И. Пригожина. 

5. Статистическое обоснование второго закона термодинамики. 

6. Роль Больцмана и Максвелла в становлении статистической 

термодинамики. 

7. Влияния радиуса и заряда иона на энергию кристаллической 

решетки на примере однотипных солей. 

8. Влияния радиуса и заряда иона на энергию сольватации на 

примере однотипных солей. 

9. Современная интерпретация физической и химической теории 

растворов сильных электролитов. 

10. Прикладные задачи теории переходного состояния на примере 

ваших (или других) научных исследований. 

11. Роль поляризации при обосновании электрохимических 

характеристик некоторых электродных процессов. 

12. Диаграммы Пурбе как теоретический путь  обоснования  

электрохимической коррозии. 

13. Современные альтернативные источники тока, их перспективы и 

практическая реализация. 

14. Методы защиты металлов от коррозии, теоретические основы 

этих методов. 

15. Термодинамика и кинетика электрохимической коррозии. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью преподавания курса «Теория и проблемы физической химии»  

для магистрантов по специальности 6М060600-Химия является изучение 

теоретических и прикладных  достижений в области физической химии, 

которые на современном этапе развития естественных наук  представляют 

собой важнейшую составляющую общеобразовательного фундамента 

специалиста химика, претендующего на степень магистра химии. 

В данный курс введены вопросы статистической и неравновесной 

термодинамики для раскрытия их теоретических и практических 

возможностей. Кроме того, рассматриваются важнейшие достижения 

современной теоретической и прикладной электрохимии, термодинамики и 

кинетики межмолекулярного взаимодействия. 

Освоение магистрантами глубоких системных знаний в области 

теоретической и прикладной физической химии способствует пониманию и 

установлению связей между широким спектром физико-химических явлений 

и фактов; позволит применять их в научно-исследовательской и будущей 

профессиональной деятельностях и осуществлять критический анализ 

состояния современных научных исследований. 

 Задачи курса «Теория и проблемы физической химии» 

формулируются на основе  ГОСО по специальности 6М060600 – Химия и 

сводятся к знаниям и умениям, которыми должны овладеть магистранты в 

результате изучения курса. 

Компетенции (результаты обучения):  
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Магистрант должен: 

Уметь 
- критически оценивать проблемы, подходы и тенденции, отражающие 

современное состояние физической химии; 

- сопоставлять, анализировать и интерпретировать 

экспериментальную информацию на основе освоенных знаний, используя 

современные требования к статистической обработке результатов 

исследования; 

- понимать теории, методы и техники, которые применимы к их 

собственным научным исследованиям; 

- обладать системным пониманием, позволяющим критически 

оценивать современные научные исследования в области химии; 

- работать с научной  литературой по теме исследования, 

самостоятельно делать выводы и обобщения по полученной информации; 

Знать 

- основные теоретические и прикладные задачи  статистической и 

неравновесной термодинамики; 

- теории и проблемы химической и электрохимической кинетики, 

методы расчета кинетических параметров реакций; 

- термодинамические закономерности образования растворов 

электролитов; 

Пререквизиты – высшая математика, физика, неорганическая химия, 

органическая химия, аналитическая химия, физическая химия, квантовая 

химия, строение вещества. 

Постреквизиты – элективные дисциплины специальности. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Введение 

1 Основы статистической термодинамики 

2 Термодинамика неравновесных процессов 

3 Теория растворов электролитов. Равновесные явления в растворах 

электролитов 

4 Теоретические и прикладные аспекты теорий химической кинетики 

5 Электрохимическая кинетика электродных процессов 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Роль физической химии в области современной исследовательской 

химии, разработки новых инновационных химических технологий, научного 

подхода к решению задач, связанных с практическим применением 

электрохимических процессов. Использование математических и физических 
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законов  для объяснения и изучения термодинамических и кинетических 

характеристик химических реакций  и фазовых превращений.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Основы статистической термодинамики 

Основные постулаты статистической термодинамики. Микро- и 

макросостояние системы. Расчет термодинамической вероятности методом 

Больцмана. Распределение молекул по энергиям. Статистическая сумма. 

Сумма по состояниям и ее связь с  термодинамическими функциями. 

Поступательная сумма по состояниям. Вращательная сумма по состояниям. 

Колебательная сумма по состояниям. Электронные и ядерные суммы по 

состоянием. Расчет термодинамических функций для идеальных газов. 

 

Термодинамика неравновесных процессов 

Основные понятия и определения термодинамики неравновесных 

процессов. Открытые и закрытые системы. Возникновение энтропии в 

открытых системах. Непрерывные системы. Материальный и энергетический 

баланс. Применение законов неравновесной термодинамики для химических 

реакций. 

 

Теория растворов электролитов. Равновесные явления в растворах 

электролитов 

Развитие представлений о механизме образования растворов. 

Химическое взаимодействие как основное условие устойчивости растворов 

электролитов. Энергия кристаллической решетки. Модель Борна и  

уравнения Капустинского для вычисления энергии кристаллической 

решетки. Термодинамический цикл Борна-Габера. Зависимость энергии 

кристаллической решетки от  ионного радиуса, заряда, химической природы 

составляющих ее ионов  

Сольватация (гидратация) ионов. Модель Борна и термодинамический 

цикл Борна-Габера для расчета энергии сольватации. Тепловой эффект 

сольватации. Уравнение Борна-Бьеррума для вычисления энтальпии 

сольватации. Реальная и химическая энергия сольватации. Зависимость 

теплоты сольватации (гидратации) ионов от его свойств: ионного радиуса, 

заряда, химической природы.  

Основные термодинамические свойства ионов. Стандартная энтальпия 

образования иона в растворе. Стандартная энергия Гиббса образования иона 

в растворе. Стандартная энтропия образования иона в растворе. 

Термодинамика ионной сольватации.  

Результаты ранних наиболее важных работ в теории сильных 

электролитов: теория Мильнера, Гхоша, Бьеррума. Термодинамическое 

описание ион-ионного взаимодействия в работах Льюиса и Рендалла.  
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Динамика развития теории сильных электролитов Дебая-Хюккеля. 

Анализ уравнений I, II и III приближения. Уравнения Гюнтельберга, 

Гюггенгейма и Девиса для расчета средне-ионного коэффициента 

активности. Применение теории Дебая-Хюккеля к растворам слабых 

электролитов. 

Ионная ассоциация в растворах электролитов. Влияние ионной силы 

раствора на скорость ионных реакций. Электрохимические свойства 

полиэлектролитов. Равновесные концентрации и активность. Химическое 

взаимодействие как мера отклонения от основных теоретических 

зависимостей.  

 

Теоретические и прикладные аспекты теорий химической 

кинетики 

Основные пути активации молекул. Теория активных столкновений. 

Бимолекулярные реакции с точки зрения теории активных столкновений. 

Уравнение Траутца-Льюиса. Скорость и константа скорости бимолекулярных 

реакций. Обоснование предэкспоненциального множителя в уравнении 

Аррениуса. Мономолекулярные реакции. Теория Линдемана.  

Поверхность потенциальной энергии. Энергия активации и 

потенциальный барьер. Переходное состояние системы и активированный 

комплекс. Теория переходного состояния. Основные постулаты теории 

активированного комплекса (ТАК). Основное уравнения ТАК, вывод 

Эйринга, Эванса и Поляни. Скорость, константа скорости реакции. 

Статистический  и термодинамический аспекты теории активированного 

комплекса. Свободная энергия, энтальпия и энтропия активации. 

Обоснование предэкспоненциального множителя в уравнении Аррениуса. с 

точки зрения теории активированного комплекса. 

 

Электрохимическая кинетика электродных процессов  

Общая характеристика электрохимических процессов. Скорость 

электрохимической реакции. Основное уравнение электрохимической 

кинетики. Диффузионный режим электрохимической реакции. Кинетический 

режим электрохимической реакции. Поляризация, виды поляризации, 

причины поляризации электродов. Концентрационная поляризация, 

основные уравнения концентрационной (стадии массопереноса) 

поляризации. Электрохимическая поляризация, уравнения катодной и 

анодной поляризации. Современное обоснование уравнения Тафеля. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Микро- и макросостояние системы. Расчет термодинамической 

вероятности методом Больцмана. Распределение молекул по энергиям.  

2. Методы расчета молекулярных сумм по состояниям. 

Вращательные, колебательные и поступательные суммы по состояниям. 
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3. Связь молекулярных сумм по состояниям с термодинамическими 

функциями. Расчеты термодинамических свойств системы методами 

статистической термодинамики. 

4. Возникновение энтропии в открытых системах. Применение 

законов неравновесной термодинамики для химических реакций. 

5. Современная концепция механизма образования растворов 

электролитов. Энергия кристаллической решетки, методы расчета. Модель 

Борна, Капустинского. Термодинамический цикл Борна - Габера. 

6. Современное состояние теории гидратации (сольватации). 

Энергия сольватации (гидратации), методы определения. Тепловой эффект 

сольватации. Уравнения Борна, Борна-Бьеррума для расчета энергии 

сольватации и теплоты сольватации. 

7. Реальная и химическая энергия сольватации. Теоретические и 

полуэмпирические методы расчеты энергии и энтальпии гидратации ионов. 

Энтропия сольватации и числа сольватации ионов. 

8. Современные подходы к описанию термодинамических свойств 

растворов электролитов. Стандартная энтальпия, энергия Гиббса и энтропия 

образования иона в растворе. 

9. Применение теории Дебая-Гюккеля к реальным растворам и к 

растворам слабых электролитов. Уравнения Дэвиса, Гюгенгейма, 

Гюнтельберга, Стокса, Дэвиса  для расчета термодинамических 

характеристик растворов электролитов. 

10. Средне-ионные коэффициенты активности электролитов и 

влияние различных факторов на их значения. Энергия взаимодействия иона с 

ионной атмосферой, радиус ионной атмосферы. 

11. Применение теории  Дебая-Хюккеля к слабым электролитам. 

Влияние ионной силы раствора на термодинамические характеристики этих 

процессов. Влияние ионной силы на скорость ионных химической реакции. 

12. Теория активных столкновений. Бимолекулярные реакции с 

точки зрения теории активных столкновений. Уравнение Траутца-Льюиса. 

Скорость и константа скорости бимолекулярных реакций. 

13. Теория переходного состояния. Основные постулаты теории 

активированного комплекса (ТАК). Основное уравнения ТАК, вывод 

Эйринга, Эванса и Поляни. Скорость, константа скорости реакции. 

14. Скорость электрохимической реакции. Диффузионный режим 

электрохимической реакции. Кинетический режим электрохимической 

реакции.  

15. Поляризация, виды поляризации, причины поляризации 

электродов. Концентрационная  и электрохимическая поляризация, основные 

уравнения. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА  

 

1. Современные актуальные теоретические аспекты физической 

химии в биотехнологиях. 

2. Современные актуальные прикладные  аспекты физической 

химии в биотехнологиях. 

3. Работы Нобелевских Лауреатов в области неравновесной 

термодинамики. 

4. Теоретические аспекты неравновесной термодинамики в работе 

И. Пригожина. 

5. Статистическое обоснование второго закона термодинамики. 

6. Роль Больцмана и Максвелла в становлении статистической 

термодинамики. 

7. Влияния радиуса и заряда иона на энергию кристаллической 

решетки на примере однотипных солей. 

8. Влияния радиуса и заряда иона на энергию сольватации на 

примере однотипных солей. 

9. Современная интерпретация физической и химической теории 

растворов сильных электролитов. 

10. Прикладные задачи теории переходного состояния на примере 

ваших (или других) научных исследований. 

11. Роль поляризации при обосновании электрохимических 

характеристик некоторых электродных процессов. 

12. Диаграммы Пурбе как теоретический путь  обоснования  

электрохимической коррозии. 

13. Современные альтернативные источники тока, их перспективы и 

практическая реализация. 

14. Методы защиты металлов от коррозии, теоретические основы 

этих методов. 

15. Термодинамика и кинетика электрохимической коррозии. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целью преподавания курса «Теория и проблемы физической химии»  

для магистрантов по специальности 6М060600-Химия является изучение 

теоретических и прикладных  достижений в области физической химии, 

которые на современном этапе развития естественных наук  представляют 

собой важнейшую составляющую общеобразовательного фундамента 

специалиста химика, претендующего на степень магистра химии. 

В данный курс введены вопросы статистической и неравновесной 

термодинамики для раскрытия их теоретических и практических 

возможностей. Кроме того, рассматриваются важнейшие достижения 

современной теоретической и прикладной электрохимии, термодинамики и 

кинетики межмолекулярного взаимодействия. 

Освоение магистрантами глубоких системных знаний в области 

теоретической и прикладной физической химии способствует пониманию и 

установлению связей между широким спектром физико-химических явлений 

и фактов; позволит применять их в научно-исследовательской и будущей 

профессиональной деятельностях и осуществлять критический анализ 

состояния современных научных исследований. 

 Задачи курса «Теория и проблемы физической химии» формулируются 

на основе  ГОСО по специальности 6М060600 – Химия и сводятся к знаниям 

и умениям, которыми должны овладеть магистранты в результате изучения 

курса. 
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Компетенции (результаты обучения): 

Магистрант должен: 

Уметь 
- критически оценивать проблемы, подходы и тенденции, отражающие 

современное состояние физической химии; 

- сопоставлять, анализировать и интерпретировать 

экспериментальную информацию на основе освоенных знаний, используя 

современные требования к статистической обработке результатов 

исследования; 

- понимать теории, методы и техники, которые применимы к их 

собственным научным исследованиям; 

- обладать системным пониманием, позволяющим критически 

оценивать современные научные исследования в области химии; 

- работать с научной  литературой по теме исследования, 

самостоятельно делать выводы и обобщения по полученной информации; 

Знать 

- основные теоретические и прикладные задачи  статистической и 

неравновесной термодинамики; 

- теории и проблемы химической и электрохимической кинетики, 

методы расчета кинетических параметров реакций; 

-термодинамические закономерности образования растворов 

электролитов; 

Пререквизиты – высшая математика, физика, неорганическая химия, 

органическая химия, аналитическая химия, физическая химия, квантовая 

химия, строение вещества. 

Постреквизиты – элективные дисциплины специальности.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Введение 

1 Основы статистической термодинамики 

2 Термодинамика неравновесных процессов 

3 Теория растворов электролитов. Равновесные явления в растворах 

электролитов 

4 Теоретические и прикладные аспекты теорий химической кинетики 

5 Электрохимическая кинетика электродных процессов 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Роль физической химии в области современной исследовательской 

химии, разработки новых инновационных химических технологий, научного 

подхода к решению задач, связанных с практическим применением 

электрохимических процессов. Использование математических и физических 
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законов  для объяснения и изучения термодинамических и кинетических 

характеристик химических реакций  и фазовых превращений. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Основы статистической термодинамики 

Основные постулаты статистической термодинамики. Микро- и 

макросостояние системы. Расчет термодинамической вероятности методом 

Больцмана. Распределение молекул по энергиям. Статистическая сумма. 

Сумма по состояниям и ее связь с  термодинамическими функциями. 

Поступательная сумма по состояниям. Вращательная сумма по состояниям. 

Колебательная сумма по состояниям. Электронные и ядерные суммы по 

состоянием. Расчет термодинамических функций для идеальных газов. 

 

Термодинамика неравновесных процессов 

Основные понятия и определения термодинамики неравновесных 

процессов. Открытые и закрытые системы. Возникновение энтропии в 

открытых системах. Непрерывные системы. Материальный и энергетический 

баланс. Применение законов неравновесной термодинамики для химических 

реакций. 

 

Теория растворов электролитов. Равновесные явления в растворах 

электролитов 

Развитие представлений о механизме образования растворов. 

Химическое взаимодействие как основное условие устойчивости растворов 

электролитов. Энергия кристаллической решетки. Модель Борна и  

уравнения Капустинского для вычисления энергии кристаллической 

решетки. Термодинамический цикл Борна-Габера. Зависимость энергии 

кристаллической решетки от  ионного радиуса, заряда, химической природы 

составляющих ее ионов  

Сольватация (гидратация) ионов. Модель Борна и термодинамический 

цикл Борна-Габера для расчета энергии сольватации. Тепловой эффект 

сольватации. Уравнение Борна-Бьеррума для вычисления энтальпии 

сольватации. Реальная и химическая энергия сольватации. Зависимость 

теплоты сольватации (гидратации) ионов от его свойств: ионного радиуса, 

заряда, химической природы.  

Основные термодинамические свойства ионов. Стандартная энтальпия 

образования иона в растворе. Стандартная энергия Гиббса образования иона 

в растворе. Стандартная энтропия образования иона в растворе. 

Термодинамика ионной сольватации.  

Результаты ранних наиболее важных работ в теории сильных 

электролитов: теория Мильнера, Гхоша, Бьеррума. Термодинамическое 

описание ион-ионного взаимодействия в работах Льюиса и Рендалла.  
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Динамика развития теории сильных электролитов Дебая-Хюккеля. 

Анализ уравнений I, II и III приближения. Уравнения Гюнтельберга, 

Гюггенгейма и Девиса  для расчета средне-ионного коэффициента 

активности. Применение теории Дебая-Хюккеля к растворам слабых 

электролитов. 

Ионная ассоциация в растворах электролитов. Влияние ионной силы 

раствора на скорость ионных реакций. Электрохимические свойства 

полиэлектролитов. Равновесные концентрации и активность. Химическое 

взаимодействие как мера отклонения от основных теоретических 

зависимостей.  

 

Теоретические и прикладные аспекты теорий химической 

кинетики 

Основные пути активации молекул. Теория активных столкновений. 

Бимолекулярные реакции с точки зрения теории активных столкновений. 

Уравнение Траутца-Льюиса. Скорость и константа скорости бимолекулярных 

реакций. Обоснование предэкспоненциального множителя в уравнении 

Аррениуса. Мономолекулярные реакции. Теория Линдемана.  

Поверхность потенциальной энергии. Энергия активации и 

потенциальный барьер. Переходное состояние системы и активированный 

комплекс. Теория переходного состояния. Основные постулаты теории 

активированного комплекса (ТАК). Основное уравнения ТАК, вывод 

Эйринга, Эванса и Поляни. Скорость, константа скорости реакции. 

Статистический  и термодинамический аспекты теории активированного 

комплекса. Свободная энергия, энтальпия и энтропия активации. 

Обоснование предэкспоненциального множителя в уравнении Аррениуса. с 

точки зрения теории активированного комплекса. 

 

Электрохимическая кинетика электродных процессов  

Общая характеристика электрохимических процессов. Скорость 

электрохимической реакции. Основное уравнение электрохимической 

кинетики. Диффузионный режим электрохимической реакции. Кинетический 

режим электрохимической реакции. Поляризация, виды поляризации, 

причины поляризации электродов. Концентрационная поляризация, 

основные уравнения концентрационной (стадии массопереноса) 

поляризации. Электрохимическая поляризация, уравнения катодной и 

анодной поляризации. Современное обоснование уравнения Тафеля. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА  

 

1. Современные актуальные теоретические аспекты физической 

химии в биотехнологиях. 
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2. Современные актуальные прикладные аспекты физической 

химии в биотехнологиях. 

3. Работы Нобелевских Лауреатов в области неравновесной 

термодинамики. 

4. Теоретические аспекты неравновесной термодинамики в работе 

И. Пригожина. 

5. Статистическое обоснование второго закона термодинамики. 

6. Роль Больцмана и Максвелла в становлении статистической 

термодинамики. 

7. Влияния радиуса и заряда иона на энергию кристаллической 

решетки на примере однотипных солей. 

8. Влияния радиуса и заряда иона на энергию сольватации на 

примере однотипных солей. 

9. Современная интерпретация физической и химической теории 

растворов сильных электролитов. 

10. Прикладные задачи теории переходного состояния на примере 

ваших (или других) научных исследований. 

11. Роль поляризации при обосновании электрохимических 

характеристик некоторых электродных процессов. 

12. Диаграммы Пурбе как теоретический путь  обоснования  

электрохимической коррозии. 

13. Современные альтернативные источники тока, их перспективы и 

практическая реализация. 

14. Методы защиты металлов от коррозии, теоретические основы 

этих методов. 

15. Термодинамика и кинетика электрохимической коррозии. 
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