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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН 

ЖӘНЕ ҰСЫНҒАН. 

 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым министірінің 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығы негізінде 

бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген. 

 

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. 

 

РАЗРАБОТАНА и ВНЕСЕНА Казахским национальным университетом 

им. аль-Фараби. 

Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом МОН РК от 05 июля 2016 года 

№425. 

 

2.УТВЕРЖДЕНА 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 им. аль-Фараби, 2017 
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FHККМ 7201 – ФИЗИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫҢ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

(ғылыми және педагогикалық 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 

 

Қазіргі кездегі білім беру үрдісінің үш сатылы жүйесі көптеген 

фундаменталды пәндердің мазмұнын сапалы мамандарды дайындауға 

халықаралық талаптарды ескере отырып түбегейлі қайта қарастыруды талап 

етеді.  «Физикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері» курсының маңызды 

тарауларының бірі реалды жүйенің қасиеттерін жорамалдау және түсіндіру 

үшін электрхимиялық термодинамика мен кинетиканың теориялық және 

қолданбалы аспектілері болып келеді.  

«Физикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері» курсының міндеттері 

6D060600 – Химия мамандығы бойынша Мемлекеттік стандарт негізінде 

құрылады және докторанттардың курс тақырыбы бойынша дәріс 

материалдарын оқу мен өзіндік жұмысы нәтижесінде игеруі тиіс білімдеріне 

келіп тіреледі.  

Құзыреттіліктер (оқыту нәтижелері):  

«Физикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері» пәнін оқу 

нәтижесінде докторанттар мына құзыреттіліктерге ие болуы тиіс:  

Жасай білу 

- заттар бөлшектердің өте көп санынан тұратын күрделі жүйе ретінде 

көзқарасы болуы керек, солардың негізінде термодинамикалық 

функцияларды есептей; 

- қосылыстар мен реакцияның термодинамикалық сипаттамаларын 

есептеудің қазіргі кездегі әдістерін; 
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- химиялық реакция кинетикасының қазіргі заманғы мәселелерін, 

олардың кинетикалық параметрлерін есептеу тәсілдерін; 

- электрхимиялық жүйелердегі электродтық реакциялардың теориялық 

және қолданбалы аспектілерін; 

- қазіргі кездегі әдістерді қолданып, физика-химиялық  тәжірибелерді 

жүргізе; 

- зерттеу нәтижелерін және объектілерін статистикалық өңдеуге қазіргі 

кездегі талаптарды қолданып эксперименттік мәліметтерді жалпылау және 

анализдей; 

Білу: 

- термодинамикалық және кинетикалық есептерді компьютерлік шешу 

мақсатында көп компонентті жүйелердегі күрделі тепе-теңдіктің 

математикалық моделін жасаудың алгаритмін дұрыс; 

- химия саласындағы қазіргі кездегі ғылыми жұмыстарды критикалық 

бағалай алу үшін жүйелі түсінікке ие болуды; 

- алынған нәтижелерді ғылыми есеп, презентация түрінде, топтық жоба 

түрінде ұсыну, конференцияда, дискуссияға қатыса. 

Пререквизиттер:  жоғары математика, физика, бейорганикалық химия, 

органикалық химия, аналитикалық химия, физикалық химия, кванттық 

химия, зат құрылысы, физикалық химияның теория мен мәселелері. 

Постреквизиттер: мамандықтың элективті пәндері. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 Кіріспе 

1 Химиялық термодинамиканың қазіргі кездегі мәселелері 

2 Статистикалық термодинамиканың теориялық және қолданбалы 

міндеттері 

3 Химиялық кинетиканың қазіргі кездегі мәселелері 

4 Күрделі реакцияның кинетикалық сипаттамаларын есептеудің жуықтау 

тәсілдері 

5 Ферментативтік реакциялар заңдылығы 

6 Тізбекті реакцияның кинетикасы 

7 Ерітіндідегі химиялық реакция кинетикасы 

8 Гетерогенді химиялық реакциялар кинетикасының заңдылықтары 

9 Электродтық процестер кинетикасының қазіргі кездегі мәселелері 

10 Элекрхимияның теориялық және қолданбалы аспектілері 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 
Қазіргі кездегі химияның тірегі болып саналатын үш кит - зат 

құрылысы, термодинамика және кинетика» - бұл ХХ ғасырдың ортасында 

өмір сүрген Дж. Д. Берналдың сөзі және қазіргі кезге дейін өзекті және уақыт 
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бойы өзгермейтіндігі анық. Осыған байланысты, ұсынылып отырған типтік 

бағдарламада 6D060600-Химия мамандығы бойынша PhD – докторанттарды 

дайындау процесінің негізі болып табылатын, зерттеу химиясындағы 

қолданбалы міндеттерді шешу үшін химиялық термодинамиканың, кинетика 

мен электрхимияның теориялық аспектілеріне ерекше тоқталады.  

Докторантурада «Физикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері» 

курсын берудің мақсаты физикалық химияның қазіргі кездегі теориялық 

және қолданбалы мәселелерін терең оқып білуі болып табылады. Олар жас 

зерттеушілерге ғылыми жұмыстарын жасауда және алған нәтижелерін 

жалпылауда, анализдеуде және түсіндіруде қажет болады.   

Химиялық термодинамика мен химиялық кинетикада бастапқы заттың 

соңғы өнімге айналуын ортақ зерттеу тарихи қалыптасқан, дегенмен қазіргі 

кездегі физикалық химияда бұл сұрақтарды шешу және зерттеу жолы әртүрлі 

болып келеді. Сонымен бірге, осы мәселелердің теориялық және қолданбалы 

аспектілерінің практикалық шешімі бірдей дәрежеде маңызды, оны «Химия» 

саласындағы мамандар білуі қажет.  

Типтік бағдарламада статистикалық термодинамиканың теориясы мен 

қолданбалы міндеттерінің тереңдетілген зерттеулері ұсынылған, себебі 

магистратурада химиялық кинетика теориясын жақсы түсіну үшін бұл 

тараудың тек негізі, оның статистикалық негіздемелері қарастырылған. 

«Физикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері» курсының маңызды 

тарауларының бірі реалды жүйелердің қасиеттерін сипаттау және болжау 

үшін электрхимиялық термодинамика және кинетика саласындағы теориялық 

және қолданбалы аспектілер болып табылады. Ұсынылып отырған пәнді 

оқыту барысында нанотехнологиядағы жаңа ғылыми жұмыстарды жасау 

үшін қажетті іргелі және қолданбалы физикалық химия саласының қазіргі 

кездегі жетістіктеріне талдау жасалады. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Химиялық термодинамиканың қазіргі кездегі мәселелері 

Қазіргі кездегі химиялық термодинамиканың теориялық және 

қолданбалы мәселелері. Термохимия, теориялары және қолданбалы 

мәселелері. Лавуазье-Лаплас және Гесс заңдары. Әр түрлі органикалық 

қосылыстардың жану энтальпиясын есептеудің қазіргі кездегі әдістері. 

Бейорганикалық заттардың стандартты түзілу жылуын есептеудің жуықтау 

әдістері. Жылу эффектісінің температураға тәуелділігі, оларды есептеудің 

қазіргі кездегі тәжірибелік және теориялық әдістері.  

Жылусиымдылық, Дюлонг-Пти және Нейман-Коп ережелері. 

Жылусиымдылықтың температуралық тәуелділігінің теориялық негізделуі.  

Әр түрлі заттардың жылусиымдылығын есептеудің қазіргі кездегі әдістері: 

Эйнштейн және Дебай бойынша, Кумоктың, Касеновтың, Алдабергеновтың, 

Иванованың иондық инкременттер әдісі бойынша. Күрделі химиялық 

қосылыстардың кристалдарының, сұйықтардың, газдардың 
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жылусиымдылығын есептеу. Көмірдің, мұнай өнімдерінің және кейбір қатты 

заттардың жылусиымдылығы.  

Энтропия, түрлі қайтымды және қайтымсыз химиялық процестердің 

энтропиясының өзгеруі. Қосылыстардың стандартты энтропиясын есептеудің 

жуықтау әдістері. Қатты және газ тәрізді заттардың стандартты энтропиясын 

Венер, Тредвел және Модерли әдістері бойынша есептеу. Инкременттерді 

қолданып стандартты энтропияны есептеудің аддитивтілік әдістері. Дрозин, 

Филиппин әдістері. Капустинский және Яцимирский әдістері, Карапетьянц 

әдісі. Кристалды заттардың стандартты энтропиясын Кумок әдісімен есептеу. 

Химиялық реакцияның және жеке заттардың Гиббс энергиясын 

есептеу. Гиббс энергиясының температураға тәуелділігі. Темкин-Шварцман 

әдісі және Гиббс энергиясын есептеудің жанама әдістері. 

 

Статистикалық термодинамиканың теориялық және қолданбалы 

міндеттері 

Статистикалық термодинамиканың негізгі постулаттары. Жүйенің 

макро- және микрокүйлері. Термодинамикалық күй ықтималдылығы. 

Лиувилдің теоремасы, эргоидты гипотеза. Микроканды және канонды 

орташалар. Гиббс ансамблі. Энергиялар бойынша молекулалардың таралу 

заңы (Больцман заңы). Жүйенің күйлері бойынша интеграл, молекуланың 

күйлері бойынша интеграл.  Больцман Ферми-Дирак Бозе-Эйнштейн 

статистикалары.  Статистикалық физика тұрғысынан термодинамиканың 

негізгі заңдарын интерпретациялау. Термодинамикалық функциялардың 

молекулалық күй бойынша жиынтықпен байланысы. Молекуланың жеке 

қозғалыс түрлерінің термодинамикалық функциядағы үлесі. 

Термодинамикалық функцияға ілгерілемелі, айналмалы, тербелмелі және 

электронды қозғалыстардың үлесі. Реалды газдардың күй қосындысы. 

Статистикалық термодинамиканың қолданбалы мәселері.  

 

Химиялық кинетиканың қазіргі кездегі мәселелері 

Ашық жүйедегі химиялық реакциялар. Политермиялық кинетика. 

Активті соқтығысу теориясының физика-химиялық негізі. Траутц-Льюис 

теңдеуі. Толмен-Фаулер-Гуггенгейм теоремасы. Бимолекулалы және 

мономолекулалы реакциялардың жылдамдық константасы. Линдеман, 

Хиншельвуд теориясы. Сұйықтықтағы соқтығысу теориясы. 

Активті комплекс теориясының (АКТ) немесе ауыспалы күйдің 

физика-химиялық негізі, Эйринг, Эванс және Поляни қорытындысы. АКТ 

негізгі теңдеуінің әртүрлі формалары. Реакциялардың абсолютті 

жылдамдықтар теориясын элементар реакциялардың экспонента алдындағы 

көбейткішін бағалауға қолдану. Ауыспалы күй теориясының статистикалық 

және термодинамикалық негізделуі. Реакциялардың абсолютті 

жылдамдықтар теориясын ерітінділерге қолдану. 

 

Күрделі реакцияның кинетикалық сипаттамаларын есептеудің 

жуықтау тәсілдері 
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Квазистационарлық жуықтау және химиялық кинетикадағы 

қолданбалы міндеттерді шешу үшін стационарлық концентрация әдісі. 

Тихонов теоремасы және квазистационарлық жуықтау. Квази тепе-теңдік 

жуықтау, бағдар әдісі (Темкин-Хориути әдісі).  Тез жүретін реакциялар және 

релаксациялық зерттеу әдістері. 

 

Ферментативтік реакциялар заңдылығы 

Ферментативтік реакциялар кинетикасын зерттеу барысында 

қолданылатын квазистационарлық жуықтау. Ферментативтік реакцияның 

стационаралды кинетикасы. Бәсекелес және бәсекелес емес ингибирлену. 

Субстратты ингибирлену. 

 

Тізбекті реакцияның кинетикасы 

Тізбекті реакциялар туралы ғалымдардың жалпы ұсынысы. Тізбекті 

реакцияның түрлері. Радикалды және радикалды емес тізбекті процестер. 

Тізбекті реакцияның катализі. Жылулық жарылыс, тармақталған тізбекті 

реакцияның кинетикасы, Н.Н. Семенов теориясы.  

 

Ерітіндідегі химиялық реакция кинетикасы 

Ерітіндідегі химиялық реакцияның ерекшеліктері. Бимолекулалы 

реакцияның кинетикасы, лимидтеуші сатысы диффузия. Лимидтеуші сатысы 

химиялық түрлену болып келетін реакцияның кинетикасы.  Ерітіндідегі 

химиялық реакция жылдамдығына ортаның әсері.  

 

Гетерогенді химиялық реакциялар кинетикасының 

заңдылықтары 

Гетерогенді процестер кинетикасының негізгі ұғымдары. Реакция 

механизмі. Сыртқы және ішкі диффузияның заңдылықтары. Гетерогенді 

процестердегі химиялық кинетиканың ерекшеліктері мен заңдылықтары. 

Процестердің кинетикалық параметрлері және қатты заттардың реакциялық 

қабілеті. Еріткіштердегі қатты заттардың жылдамдығын зерттеу әдістемесі 

мен әдістері. Гетерогенді химиялық процестер теориясын қарастыру 

барысында профессор Х.Қ. Оспановтың жұмыстары.  

 

Электродтық процестер кинетикасының қазіргі кездегі мәселелері 

Электрохимиялық процестің диффузиялық режимде жүру ерекшелігі, 

мұндай процестің кинетикасын Нернст-Бруннер теориясы негізінде 

қарастыру. Электрохимия процесінің кинетикалық режимде жүру ерекшелігі, 

мұндай процестердің кинетикасын Эрдей-Грузо, Фрумкин теориясы негізінде 

қарастыру. Электрохимиялық реакциялардың активтену энергиясын 

теориялық негіздеу.  

 

Электрхимияның теориялық және қолданбалы аспектілері 

Баяу гетерогенді электрохимиялық реакция жағдайында 

электрохимиялық процестер. Баяу гомогенді электрохимиялық реакциядағы 
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электрохимиялық процестер. Ерітіндідегі әртүрлі компоненттердің ретін 

анықтау арқылы көпсатылы электрохимиялық реакцияларды зерттеу.   

Оттегінің электртотықсыздануы және сутектің катодтық тотықсыздануы. 

Металдардың коррозиясы және оларды қорғау. Жаңа фазаның күрделі 

түзілуі, электродтық реакциялар.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Органикалық қосылыстардың жану энтальпиясын есептеудің қазіргі 

кездегі әдістері. Бейорганикалық заттардың стандартты түзілу жылуын 

есептеудің жуықтау әдістері. 

2. Жылу сыйымдылық, жылусиымдылықтың температураға тәуелділігі. 

Қатты заттардың стандартты жылусыйымдылығын есептеудің қазіргі кездегі 

әдістері.  

3. Газ тәрізді және сұйық заттардың стандартты жылусиымдылығын 

есептеудің эмпирикалық әдістері. 

4. Қосылыстардың стандартты энтропиясын және химиялық 

реакцияның Гиббс энергиясын есептеудің жуықтау әдістері  

5. Термодинамиканың негізгі заңдарын статистикалық физика 

тұрғысынан интерпретациялау. Жүйенің макро- және микрокүйлері. 

Термодинамикалық күй ықтималдылығы. Таралу функциясы. 

6. Микроканондық және канондық орташалар. Гиббс ансамблі. 

Энергиялар бойынша молекулалардың таралу заңы (Больцман заңы). 

Термодинамикалық функцияның молекулалық күй жиынтығымен 

байланысы. 

7. Термодинамикалық функцияларға ілгерілемелі, айналмалы, 

тербелмелі және электронды қозғалыстардың қосатын үлесі. 

8. Активті соқтығысулар теориясын физика-химиялық негіздеу. 

Молекуланың активтенуінің негізгі жолдары.  Соқтығысу кезінде 

энергиялармен алмасу. Бимолекулалы реакциялардың жылдамдық 

константалары.  

9. Мономолекулалы реакцияларға активті соқтығысу теориясының 

қолданылуы. Линдеман, Хиншельвуд теориясы. Сұйықтықтағы соқтығысу 

теориясы. 

10. Активті комплекс теориясы (АКТ) немесе ауыспалы күй теориясы. 

Ауыспалы күй теориясының негізгі теориялары (Эйринг, Эванс, Поляни). 

АКТ негізгі теңдеуінің әртүрлі формалары. 

11. Ауыспалы күй теориясының статистикалық және 

термодинамикалық аспектілері. Активтенудің бос энергиясы, энтальпиясы 

және энтропиясы. 

12. Гомогенді химиялық реакциялардың кинетикалық параметрлерін 

есептеудің қазіргі кездегі әдістері. 

13. Гетерогенді химиялық реакциялардың кинетикалық параметрлерін 

есептеудің қазіргі кездегі әдістері. 
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14. Зат тасымалдау шектеуші саты болған жағдайдағы 

концентрациялық поляризация. Зат тасымалдау сатысының жылдамдық 

константасы. 

15. Электродтық реакция шектеуші саты болған жағдайдағы 

электрохимиялық поляризация. Баяуланған разряд теориясының негізгі 

теңдеуі.  
 

ДОКТОРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Сұйықтықтардың жылусыйымдылығы және сұйық қосылыстар мен 

олардың ерітінділерінің жылусыйымдылығын есептеудің қазіргі кездегі 

әдістері. 

2. Тепе-тең және тепе-тең емес термодинамиканың негізгі 

ерекшеліктері. 

3. Қазіргі кездегі физикалық химияның теориялық және қолданбалы 

міндеттерін шешудегі статистикалық термодинамиканың маңызы. 

4. Больцман, Ферми-Дирак және Бозе-Эйнштейн статистикасының 

ерекшеліктері. 

5. Луивилл теориясы және эргоидты гипотезаның салыстырмалы 

талдауы. Статистикалық термодинамиканың негізгі  заңдарын негіздеуде осы 

теориялардың мағызы.  

6. Статистикалық термодинамикада қолданылатын Больцман және 

Максвеллдің негізгі жұмыстары. 

7. Қазіргі заманғы Нобель сыйлығы лауреаттарының физикалық 

химия саласындағы негізгі жетістіктері (соңғы бес жыл). 

8. Қазіргі заманғы ерітінділер теориясы негізінде химиялық реакция 

жылдамдығына  еріткіш табиғатының әсерін сипаттаңыз. 

9. Химиялық кинетика теориясы негізінде Сіздің ғылыми 

жұмысыңыздағы реакциялардың кинетикалық сипаттамаларын анықтау 

мүмкіндігін сипатта. 

10. Нақты тізбекті реакциялардың химиялық кинетикасында 

квазистационарлы жуықтау және стационарлы концентрация әдістері 

11. Н. А. Семенов және оның ғылыми мектебінің жұмыстарының 

теориялық негіздері. Радиациялық-химиялық реакциялардың кинетикалық 

ерекшеліктері. 

12. Қатты дене-сұйықтық фазааралық шекарадағы гетерогенді реакция 

кинетикасындағы адсорбция ролі. 

13. Химиялық кинетикадағы корреляциялық қатынас ролі және қазіргі 

физикалық химия саласындағы олардың қолданбалы аспектілері.   

14. Ионселективті электродтар,  олардың қазіргі зерттеу химиясындағы 

теориялық және қолданбалы міндеттері.   

15. Қатты электролиттердің электрхимиясы, осы саладағы қазіргі 

кездегі теориялық және қолданбалы жетістіктері.  
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Физикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері» курсының маңызды 

тарауларының бірі реалды жүйенің қасиеттерін жорамалдау және түсіндіру 

үшін электрхимиялық термодинамика мен кинетиканың теориялық және 

қолданбалы аспектілері болып келеді.  

«Физикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері» курсының міндеттері 

6D060600 – Химия мамандығы бойынша Мемлекеттік стандарт негізінде 

құрылады және докторанттардың курс тақырыбы бойынша дәріс 

материалдарын оқу мен өзіндік жұмысы нәтижесінде игеруі тиіс білімдеріне 

келіп тіреледі.  

Құзыреттіліктер (оқыту нәтижелері):  

«Физикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері» пәнін оқу 

нәтижесінде докторанттар мына құзыреттіліктерге ие болуы тиіс:  

Жасай білу: 

- заттар бөлшектердің өте көп санынан тұратын күрделі жүйе ретінде 

көзқарасы болуы керек, солардың негізінде термодинамикалық 

функцияларды есептей; 

- қосылыстар мен реакцияның термодинамикалық сипаттамаларын 

есептеудің қазіргі кездегі әдістерін; 

- химиялық реакция кинетикасының қазіргі заманғы мәселелерін, 

олардың кинетикалық параметрлерін есептеу тәсілдерін; 

- электрхимиялық жүйелердегі электродтық реакциялардың теориялық 

және қолданбалы аспектілерін; 
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- қазіргі кездегі әдістерді қолданып, физика-химиялық  тәжірибелерді; 

- зерттеу нәтижелерін және объектілерін статистикалық өңдеуге қазіргі 

кездегі талаптарды қолданып эксперименттік мәліметтерді жалпылау және 

анализдей; 

Білу: 

- термодинамикалық және кинетикалық есептерді компьютерлік шешу 

мақсатында көп компонентті жүйелердегі күрделі тепе-теңдіктің 

математикалық моделін жасаудың алгаритмін дұрыс құрай; 

- химия саласындағы қазіргі кездегі ғылыми жұмыстарды критикалық 

бағалай алу үшін жүйелі түсінікке ие болуды; 

- алынған нәтижелерді ғылыми есеп, презентация түрінде, топтық жоба 

түрінде ұсыну, конференцияда, дискуссияға қатыса алу. 

Типтік бағдарламада негізгі басымдылық заманауи тепе – теңдікті және 

тепе – теңдіксіз термодинамика, химиялық кинетика теориясының негізгі 

сұрақтары бойынша докторанттың практикалық қызметін орындау 

барысында кездесуі мүмкін ғылыми және қолданбалы мәселелеріне қатысты 

теориялық және практикалық міндеттерін және олардың нақтылы химиялық 

үдерістерге қатысты байланыстарын тереңдетіп зерттеуге берілген.  

Пререквизиттер:  жоғары математика, физика, бейорганикалық химия, 

органикалық химия, аналитикалық химия, физикалық химия, физикалық 

химияның теория мен мәселелері. 

Постреквизиттер: мамандықтың элективті пәндері. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 Кіріспе 

1 Заманауи тепе-теңдікті термодинамиканың теориялары мен 

проблемалары 

2 Заманауи тепе-теңдіксіз термодинамиканың теориялары мен 

проблемалары 

3 Химиялық кинетика теориясының қолданбалы және теориялық 

міндеттері 

4 Күрделі реакцияның кинетикалық сипаттамаларын есептеудің жуықтау 

тәсілдері 

5 Ферментативтік реакциялар заңдылығы 

6 Тізбекті реакцияның кинетикасы 

7 Ерітіндідегі химиялық реакция кинетикасы 

8 Гетерогенді химиялық реакциялар кинетикасының заңдылықтары 

9 Электродтық процестер кинетикасының қазіргі кездегі мәселелері 

10 Элекрхимияның теориялық және қолданбалы аспектілері 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Ғылым және өндірістегі химиялық және оған тікелей байланысты 

салалардағы жаңа заманауи инновациялық технологиялардың дамуы негізгі 

базалық химиялық пәндерден құзіретті білімді талап етеді. «Физикалық 

химия» химия, металлургия, мұнайхимиясы салаларында мамандарды 

салалық дайындау үдерісіндегі қолданбалы пән. Осыған байланысты, 

ұсынылып отырған типтік бағдарламада 6D060600-Химия мамандығы 

бойынша PhD – докторанттарды дайындау үдерісінің негізі болып 

табылатын, зерттеу химиясындағы қолданбалы міндеттерді шешу үшін 

химиялық термодинамиканың, кинетика мен электрохимияның теориялық 

аспектілеріне ерекше тоқталады.  

Докторантурада «Физикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері» 

курсын берудің мақсаты физикалық химияның қазіргі кездегі теориялық 

және қолданбалы мәселелерін терең оқып білуі болып табылады. Олар жас 

зерттеушілерге ғылыми жұмыстарын жасауда және алған нәтижелерін 

жалпылауда, анализдеуде және түсіндіруде қажет болады.   

Химиялық термодинамика мен химиялық кинетикада бастапқы заттың 

соңғы өнімге айналуын ортақ зерттеу тарихи қалыптасқан, дегенмен қазіргі 

кездегі физикалық химияда бұл сұрақтарды шешу және зерттеу жолы әртүрлі 

болып келеді. Сонымен бірге, осы мәселелердің теориялық және қолданбалы 

аспектілерінің практикалық шешімі бірдей дәрежеде маңызды, оны «Химия» 

саласындағы мамандар білуі қажет.  

«Физикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері» курсының маңызды 

тарауларының бірі реалды жүйелердің қасиеттерін сипаттау және болжау 

үшін электрхимиялық термодинамика және кинетика саласындағы теориялық 

және қолданбалы аспектілер болып табылады. Ұсынылып отырған пәнді 

оқыту барысында кәсіби қызметтің ғылыми және практикалық мәселелерін 

шешуді жақсарту мақсатында іргелі және қолданбалы ғылыми салаларының 

заманауи жетістіктеріне талдау жүргізіледі.   

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Заманауи тепе-теңдікті термодинамиканың теориялары мен 

проблемалары 

Заманауи тепе – теңдікті химиялық термодинамиканың теориялық 

және қолданбалы мәселелері. Термохимия, теориялары және қолданбалы 

мәселелері. Лавуазье-Лаплас және Гесс заңдары. Әр түрлі органикалық 

қосылыстардың жану энтальпиясын есептеудің қазіргі кездегі әдістері. 

Бейорганикалық заттардың стандартты түзілу жылуын есептеудің жуықтау 

әдістері. Жылу эффектісінің температураға тәуелділігі, оларды есептеудің 

қазіргі кездегі тәжірибелік және теориялық әдістері.  

Жылусыйымдылық, Дюлонг-Пти және Нейман-Коп ережелері. 

Жылусиымдылықтың температуралық тәуелділігінің теориялық негізделуі.  
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Әр түрлі заттардың жылусиымдылығын есептеудің қазіргі кездегі әдістері: 

Эйнштейн және Дебай бойынша, Кумоктың, Касеновтың, Алдабергеновтың, 

Иванованың иондық инкременттер әдісі бойынша. Күрделі химиялық 

қосылыстардың кристалдарының, сұйықтардың, газдардың 

жылусиымдылығын есептеу. Көмірдің, мұнай өнімдерінің және кейбір қатты 

заттардың жылусиымдылығы.  

Энтропия, түрлі қайтымды және қайтымсыз химиялық процестердің 

энтропиясының өзгеруі. Қосылыстардың стандартты энтропиясын есептеудің 

жуықтау әдістері. Қатты және газ тәрізді заттардың стандартты энтропиясын 

Венер, Тредвел және Модерли әдістері бойынша есептеу. Инкременттерді 

қолданып стандартты энтропияны есептеудің аддитивтілік әдістері. Дрозин, 

Филиппин әдістері. Капустинский және Яцимирский әдістері, Карапетьянц 

әдісі. Кристалды заттардың стандартты энтропиясын Кумок әдісімен есептеу. 

Химиялық реакцияның және жеке заттардың Гиббс энергиясын 

есептеу. Гиббс энергиясының температураға тәуелділігі. Темкин-Шварцман 

әдісі және Гиббс энергиясын есептеудің жанама әдістері.  

 

Заманауи тепе-теңдіксіз термодинамиканың теориялары мен 

проблемалары 

Сызықты термодинамиканың тепе – теңдіксіз үдерістерінің түсінігі, 

анықтамасы және негізгі қағидаттары. Диссипация функциясының 

қасиеттері. Термодинамикалық күштерді есептеу әдістері. 

Термодинамикалық күштер теңдеуінен шығатын сыртқы өрістер қатысында 

және қатысынсыз тепе – теңдікті қатынас. Химиялық реакциялар жүру 

заңдылықтары мысалында біртекті жүйелердегі тепе – теңдіксіз үдерістер. 

Термодинамикалық жүйелердің тұрақтылық күйі. Үздікті жүйелердегі тепе – 

теңдіксіз үдерістер.  

 

Химиялық кинетика теориясының қолданбалы және теориялық 

міндеттері 

Ашық жүйедегі химиялық реакциялар. Политермиялық кинетика. 

Активті соқтығысу теориясының физика-химиялық негізі. Траутц-Льюис 

теңдеуі. Толмен-Фаулер-Гуггенгейм теоремасы. Бимолекулалы және 

мономолекулалы реакциялардың жылдамдық константасы. Линдеман, 

Хиншельвуд теориясы. Сұйықтықтағы соқтығысу теориясы. 

Активті комплекс теориясының (АКТ) немесе ауыспалы күйдің 

физика-химиялық негізі, Эйринг, Эванс және Поляни қорытындысы. АКТ 

негізгі теңдеуінің әртүрлі формалары. Реакциялардың абсолютті 

жылдамдықтар теориясын элементар реакциялардың экспонента алдындағы 

көбейткішін бағалауға қолдану. Ауыспалы күй теориясының статистикалық 

және термодинамикалық негізделуі. Реакциялардың абсолютті 

жылдамдықтар теориясын ерітінділерге қолдану. 

 

Күрделі реакцияның кинетикалық сипаттамаларын есептеудің 

жуықтау тәсілдері 
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Квазистационарлық жуықтау және химиялық кинетикадағы 

қолданбалы міндеттерді шешу үшін стационарлық концентрация әдісі. 

Тихонов теоремасы және квазистационарлық жуықтау. Квази тепе-теңдік 

жуықтау, бағдар әдісі (Темкин-Хориути әдісі).  Тез жүретін реакциялар және 

релаксациялық зерттеу әдістері. 

 

Ферментативтік реакциялар заңдылығы 

Ферментативтік реакциялар кинетикасын зерттеу барысында 

қолданылатын квазистационарлық жуықтау. Ферментативтік реакцияның 

стационаралды кинетикасы. Бәсекелес және бәсекелес емес ингибирлену. 

Субстратты ингибирлену. 

 

Тізбекті реакцияның кинетикасы 

Тізбекті реакциялар туралы ғалымдардың жалпы ұсынысы. Тізбекті 

реакцияның түрлері. Радикалды және радикалды емес тізбекті процестер. 

Тізбекті реакцияның катализі. Жылулық жарылыс, тармақталған тізбекті 

реакцияның кинетикасы, Н.Н. Семенов теориясы.  

 

Ерітіндідегі химиялық реакция кинетикасы 

Ерітіндідегі химиялық реакцияның ерекшеліктері. Бимолекулалы 

реакцияның кинетикасы, лимидтеуші сатысы диффузия. Лимидтеуші сатысы 

химиялық түрлену болып келетін реакцияның кинетикасы.  Ерітіндідегі 

химиялық реакция жылдамдығына ортаның әсері.  

 

Гетерогенді химиялық реакциялар кинетикасының 

заңдылықтары 

Гетерогенді процестер кинетикасының негізгі ұғымдары. Реакция 

механизмі. Сыртқы және ішкі диффузияның заңдылықтары. Гетерогенді 

процестердегі химиялық кинетиканың ерекшеліктері мен заңдылықтары. 

Процестердің кинетикалық параметрлері және қатты заттардың реакциялық 

қабілеті. Еріткіштердегі қатты заттардың жылдамдығын зерттеу әдістемесі 

мен әдістері. Гетерогенді химиялық процестер теориясын қарастыру 

барысында профессор Х.Қ. Оспановтың жұмыстары.  

 

Электродтық процестер кинетикасының қазіргі кездегі мәселелері 

Электрохимиялық процестің диффузиялық режимде жүру ерекшелігі, 

мұндай процестің кинетикасын Нернст-Бруннер теориясы негізінде 

қарастыру. Электрохимия процесінің кинетикалық режимде жүру ерекшелігі, 

мұндай процестердің кинетикасын Эрдей-Грузо, Фрумкин теориясы негізінде 

қарастыру. Электрохимиялық реакциялардың активтену энергиясын 

теориялық негіздеу.  

 

Электрхимияның теориялық және қолданбалы аспектілері 

Баяу гетерогенді электрохимиялық реакция жағдайында 

электрохимиялық процестер. Баяу гомогенді электрохимиялық реакциядағы 
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электрохимиялық процестер. Ерітіндідегі әртүрлі компоненттердің ретін 

анықтау арқылы көпсатылы электрохимиялық реакцияларды зерттеу.   

Оттегінің электртотықсыздануы және сутектің катодтық тотықсыздануы. 

Металдардың коррозиясы және оларды қорғау. Жаңа фазаның күрделі 

түзілуі, электродтық реакциялар. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Органикалық қосылыстардың жану энтальпиясын есептеудің 

қазіргі кездегі әдістері. Бейорганикалық заттардың стандартты түзілу 

жылуын есептеудің жуықтау әдістері. 

2. Жылу сыйымдылық, жылусиымдылықтың температураға 

тәуелділігі. Қатты заттардың стандартты жылусыйымдылығын есептеудің 

қазіргі кездегі әдістері.  

3. Газ тәрізді және сұйық заттардың стандартты жылусиымдылығын 

есептеудің эмпирикалық әдістері. 

4. Қосылыстардың стандартты энтропиясын және химиялық 

реакцияның Гиббс энергиясын есептеудің жуықтау әдістері  

5. Сызықты термодинамиканың тепе – теңдіксіз үдерістерінің 

түсінігі, анықтамасы және негізгі қағидаттары. Диссипация функциясының 

қасиеттері. 

6. Термодинамикалық күштерді есептеу әдістері. 

Термодинамикалық күштер теңдеуінен шығатын сыртқы өрістер қатысында 

және қатысынсыз тепе – теңдікті қатынас.  

7. Химиялық реакциялар жүру заңдылықтары мысалында біртекті 

жүйелердегі тепе – теңдіксіз үдерістер. Термодинамикалық жүйелердің 

тұрақтылық күйі. Үздікті жүйелердегі тепе – теңдіксіз үдерістер.  

8. Активті соқтығысулар теориясын физика-химиялық негіздеу. 

Молекуланың активтенуінің негізгі жолдары.  Соқтығысу кезінде 

энергиялармен алмасу. Бимолекулалы реакциялардың жылдамдық 

константалары.  

9. Мономолекулалы реакцияларға активті соқтығысу теориясының 

қолданылуы. Линдеман, Хиншельвуд теориясы. Сұйықтықтағы соқтығысу 

теориясы. 

10. Активті комплекс теориясы (АКТ) немесе ауыспалы күй 

теориясы. Ауыспалы күй теориясының негізгі теориялары (Эйринг, Эванс, 

Поляни). АКТ негізгі теңдеуінің әртүрлі формалары. 

11. Ауыспалы күй теориясының статистикалық және 

термодинамикалық аспектілері. Активтенудің бос энергиясы, энтальпиясы 

және энтропиясы. 

12. Гомогенді химиялық реакциялардың кинетикалық параметрлерін 

есептеудің қазіргі кездегі әдістері. 

13. Гетерогенді химиялық реакциялардың кинетикалық 

параметрлерін есептеудің қазіргі кездегі әдістері. 
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14. Зат тасымалдау шектеуші саты болған жағдайдағы 

концентрациялық поляризация. Зат тасымалдау сатысының жылдамдық 

константасы. 

15. Электродтық реакция шектеуші саты болған жағдайдағы 

электрохимиялық поляризация. Баяуланған разряд теориясының негізгі 

теңдеуі.  

 

ДОКТОРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Сұйықтықтардың жылусыйымдылығы және сұйық қосылыстар 

мен олардың ерітінділерінің жылусыйымдылығын есептеудің қазіргі кездегі 

әдістері. 

2. Тепе-тең және тепе-тең емес термодинамиканың негізгі 

ерекшеліктері. 

3. И.Р. Пригожиннің заманауи физикалық химиядағы тепе- 

теңдіксіз термодинамиканың қалыптасыундағы рөлі.   

4. Қазіргі кездегі Нобель иегерлерінің жұмыстарындағы физикалық 

химияның негізгі жетістіктері (соңғы бес жылда). 

5. Қазіргі кездегі ерітінділер теориясының негізінде химиялық 

реакция жылдамдығына еріткіштің табиғатының әсерін сипатта. 

6. Химиялық кинетика теориясы негізінде Сіздің ғылыми 

жұмысыңыздағы реакциялардың кинетикалық сипаттамаларын анықтау 

мүмкіндігін сипатта. 

7. Кинетикалық сипаттамалар және атмосферадағы негізгі 

химиялық түрленулердің механизмі.  

8. Радиациялық-химиялық реакцияларды зерттеуде 

квазистационарлы жуықтауды қолдану. 

9. Қатты дене-сұйықтық фазааралық шекарадағы гетерогенді 

реакция кинетикасындағы адсорбция ролі. 

10. Гетерогенді процестердің теориясын дамытуда Х.К. Оспановтың 

ғылыми зерттеулерінің маңызы. 

11. Химиялық кинетикадағы корреляциялық қатынас ролі және 

қазіргі физикалық химия саласындағы олардың қолданбалы аспектілері.   

12. Ферментативті реакциялардың жүруінің кинетикалық 

ерекшеліктері. Фармкинетиканың заманауи жетістіктері.  

13. Ионселективті электродтар,  олардың қазіргі зерттеу 

химиясындағы теориялық және қолданбалы міндеттері.   

14. Қатты электролиттердің электрхимиясы, осы саладыға қазіргі 

кездегі теориялық және қолданбалы жетістіктері.  

15. Альтернативті тоқ көздері, дамуы және олардың практикалық 

мүмкіндіктері.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современная система трехуровневого образовательного процесса  

требует критического анализа содержания многих фундаментальных 

дисциплин с учетом международных требований к профессиональной 

подготовке специалиста.  Курс «Современные проблемы физической химии» 

содержит достижения в области химической термодинамики, кинетики и 

электрохимии, которые представляют теоретический и практический интерес 

при описании и прогнозировании свойств реальных систем, решении задач, 

связанных с актуальными научными исследованиями в области физической 

химии.   

Задачи курса «Современные проблемы физической химии» 

формулируются на основе  ГОСО по специальности 6D060600 – Химия и 

сводятся к знаниям и умениям, которыми должны овладеть докторанты в 

результате изучения курса. 

Компетенции (результаты обучения): 

Докторант должен: 

Иметь 

- представление о веществе как сложной системе, образованной 

большим числом частиц, на основе которого уметь проводить расчет 

термодинамических функций; 
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- системное понимание, позволяющее критически оценивать 

современные научные исследования в области химии; 

Уметь 

- представлять полученные результаты в виде научных отчетов, 

презентаций, групповых проектов, участвовать в дискуссиях, конференциях. 

- проводить физико-химический эксперимент с использованием 

современных методов исследования; 

- обобщать и анализировать экспериментальные данные, используя 

современные требования к статистической обработке результатов и объектов 

исследования; 

- составлять грамотно алгоритмы создания математической модели 

сложных равновесий в многокомпонентных системах с целью компьютерных 

решений термодинамических и кинетических задач; 

Знать 

- современные методы расчета термодинамических характеристик 

соединений и реакций; 

- современные проблемы кинетики химических реакций, методы 

определения их кинетических параметров; 

- теоретические и прикладные аспекты электродных реакций в 

электрохимических системах; 

Пререквизиты – высшая математика, физика, неорганическая химия, 

органическая химия, аналитическая химия, физическая химия, квантовая 

химия, строение вещества, теория и проблемы физической химии. 

Постреквизиты – элективные дисциплины специальности.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Введение 

1 Современные проблемы химической термодинамики 

2 Теоретические и прикладные задачи статистической термодинамики 

3 Современные проблемы химической кинетики 

4 Приближенные методы расчета кинетических характеристик 

сложных реакций 

5 Закономерности ферментативных реакций 

6 Кинетика цепных реакций 

7 Кинетика химических реакций в растворах 

8 Закономерности кинетики гетерогенных химических реакций 

9 Современные проблемы кинетики электродных процессов 

10 Теоретические и прикладные аспекты электрохимии 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Введение 

«Тремя китами, на которых опирается современная химия, являются 
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строение вещества, термодинамика и кинетика» - это положение, 

высказанное Дж. Д. Берналом в середине ХХ века и сегодня является 

актуальным. В связи с этим, целью преподавания курса «Современные 

проблемы физической химии» в докторантуре является углубленное 

изучение теоретических и прикладных вопросов физической химии, знание 

которых необходимо при выполнении научных работ, обобщении, анализе и 

интерпретации полученных результатов в процессе подготовки PhD-

докторантов по специальности 6D060600-Химия.  

Исторически так сложилось, что общим предметом для рассмотрения в 

химической термодинамике и химической кинетике являются превращения 

исходных веществ в конечные продукты, но их подходы к исследованию и 

решению этих задач в современной физической химии различны. При этом с 

практической точки зрения установление как термодинамических, так и 

кинетических закономерностей с целью определения оптимальных условий 

проведения химических реакций в одинаковой степени актуально для 

развития новых технологий.  

Основной акцент в типовой программе сделан на углубленное изучение 

теорий и решению практических задач статистической термодинамики, так 

как в магистратуре рассматриваются основы этого раздела, для лучшего 

усвоения теорий химической кинетики, их статистического обоснования 

данные вопросы включены.  

Важным разделом курса «Современные проблемы физической химии» 

является рассмотрение теоретических и прикладных аспектов 

электрохимической термодинамики и кинетики для описания и 

прогнозирования свойств реальных систем. При изучении данной 

дисциплины проводится анализ современных достижений в области 

фундаментальной и прикладной физической химии как необходимые условия 

для создания новейших разработок в нанотехнологиях. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Современные проблемы химической термодинамики 

Теоретические и прикладные задачи современной химической 

термодинамики. Термохимия, теории и прикладные задачи. Законы Лавуазье-

Лапласа и Гесса. Современные методы расчета  энтальпии сгорания 

различных  органических соединений. Приближенные методы расчета 

стандартной теплоты образования неорганических веществ. Зависимость 

теплового эффекта от температуры, современные экспериментальные и 

теоретические метода их расчета. 

Теплоемкость, правила Дюлонга-Пти и Неймана-Копа. Теоретическое 

обоснование температурной зависимости теплоемкости. Современные 

методы расчета теплоемкости различных веществ: по Эйнштейну и Дебаю, 

методом ионных инкрементов Кумока, Касенова, Ивановой и другие. Расчет 

теплоемкости кристаллов сложных химических соединений, жидкостей, 

газов. Теплоемкость углей, нефтепродуктов и некоторых твердых веществ  
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Энтропия, изменение энтропии в разных обратимых и не обратимых 

химических процессах. Приближенные методы расчета стандартной 

энтропии соединений. Расчет стандартной энтропии твердых и газообразных 

веществ по методу Венера, Тредвела и Модерли. Аддитивные методы 

расчета стандартных энтропий с использованием инкрементов. Метод 

Дрозина, Филиппина. Метод Капустинского и Яцимирского, метод 

Карапетьянца. Расчет стандартной энтропии кристаллических веществ по 

методу Кумока. 

Расчет энергии Гиббса химических реакций и индивидуальных 

веществ. Зависимость энергии Гиббса от температуры. Метод Темкина-

Шварцмана и косвенные методы расчета энергии Гиббса. 

  

Теоретические и прикладные задачи статистической 

термодинамики 

Основные постулаты статистической термодинамики. Макро- и 

микросостояния системы. Термодинамическая вероятность состояния. 

Теорема Лиувилля, эргоидная гипотеза. Микроканонические и канонические 

средние. Ансамбли Гиббса. Закон распределения молекул по энергиям (закон 

Больцмана) Интеграл по состояниям систем, интеграл по состояниям 

молекул. Статистика Больцмана, Ферми-Дирака, Бозе-Эйнштейна. 

Интерпретация основных законов термодинамики с позиции статистической 

физики. Связь термодинамических функций с молекулярной суммой по 

состояниям. Вклад отдельных видов движения молекулы в 

термодинамические функции. Вклад поступательного, вращательного, 

колебательного и электронного движения в термодинамические функции. 

Сумма по состояниям реальных газов. Прикладные задачи статистической 

термодинамики. 

 

Современные проблемы химической кинетики 

Химические реакции в открытых системах. Политермическая кинетика. 

Физико-химическое обоснование теории активных столкновений. Уравнение 

Траутца-Льюиса. Теорема Толмена-Фаулера-Гуггенгейма. Константа 

скорости бимолекулярной и мономолекулярной реакций. Теория Линдемана, 

Хиншельвуда. Теория столкновений в жидкости. 

Физико-химическое обоснование теории активированного комплекса 

(ТАК) или переходного состояния, вывод Эйринга, Эванса и Поляни. 

Различные формы основного уравнения ТАК. Применение теории 

абсолютных скоростей реакций к оценке предэкспоненциального множителя 

в элементарных реакциях. Статистическое и термодинамическое 

обоснование теории переходного состояния. Применение теории абсолютных 

скоростей реакций к растворам. 

Приближенные методы расчета кинетических характеристик 

сложных реакций 

Квазистационарное приближение  и метод стационарных концентраций  

в химической кинетике. Теорема Тихонова и квазистационарное 
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приближение. Квазиравновесное приближение, метод маршрутов (метод 

Темкина-Хориути). Быстрые реакции и релаксационные методы 

исследования. 

 

Закономерности ферментативных реакций 

Квазистационарное приближение при исследовании кинетики 

ферментативных реакций. Предстационарная  кинетика ферментативных 

реакций. Конкурентное и неконкурентное ингибирование. Субстратное 

ингибирование. 

 

Кинетика  цепных реакций 

Общие положения учения о цепных реакциях. Типы цепных реакций. 

Радикальные и нерадикальные цепные процессы. Катализ цепных реакций. 

Тепловой взрыв, кинетика разветвленных цепных реакций, теория 

Н.Н.Семенова.  

 

Кинетика химических реакций в растворах 

Особенности химических реакций в растворах. Кинетика 

бимолекулярных реакций, лимитируемых диффузией. Кинетика реакций, 

лимитируемых химическим превращением. Влияние среды на скорость 

химических реакций в растворах. 

 

Закономерности кинетики гетерогенных химических реакций 

Основные типы гетерогенных реакций. Механизм гетерогенных 

реакций. Диффузионный и кинетический режим гетерогенного процесса. 

Кинетические параметры гетерогенного процесса, реакционная способность 

твердых тел. Методология и методика исследования скорости  твердых 

веществ в растворителях. Работы профессора Оспанова Х.К. в  области 

гетерогенных химических процессов.  

 

Современные проблемы кинетики  электродных процессов 

Особенности протекания электрохимических процессов в 

диффузионном режиме, обоснование кинетики электродных процессов с 

точки зрения теории Нернста-Бруннера. Особенности протекания 

электрохимических процессов в кинетическом режиме, обоснование 

кинетики электродных процессов с точки зрения теории Эрдей-Грузо, 

Фрумкина. Теоретическое обоснование энергии активации 

электрохимических реакций. 

 

Теоретические и прикладные аспекты  электрохимии 

Электрохимические процессы в условиях медленной гетерогенной 

электрохимической реакции. Электрохимические процессы в условиях 

медленной гомогенной электрохимической реакции. Методы исследования 

многостадийных электрохимических реакций путем нахождения их порядков  

по различным компонентам раствора. Электровосстановление кислорода и 
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катодное восстановление водорода. Коррозия металлов и их защита. 

Электродные реакции, осложненные образованием новой фазы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Современные методы расчета стандартной энтальпии сгорания 

органических соединений. Приближенные методы расчета стандартной 

теплоты образования неорганических веществ. 

2. Теплоемкость, температурная зависимость теплоемкости. 

Современные методы расчета стандартной теплоемкости твердых веществ. 

3. Эмпирические методы расчета стандартной теплоемкости 

газообразных и жидких веществ. 

4. Приближенные методы оценки стандартной энтропии 

соединений и  энергии Гиббса химических реакций  

5. Интерпретация основных законов термодинамики с позиции 

статистической физики. Макро- и микросостояния системы. 

Термодинамическая вероятность состояния. Функция распределения. 

6. Микроканонические и канонические средние. Ансамбли Гиббса. 

Закон распределения молекул по энергиям (закон Больцмана). Связь 

термодинамических функций с молекулярной суммой по состояниям. 

7. Вклад поступательного, вращательного, колебательного и 

электронного движения в термодинамические функции. 

8. Физико-химическое обоснование теории активных столкновений. 

Основные пути активации молекул. Обмен энергией при столкновениях 

Константа скорости бимолекулярной реакции.  

9. Применение теории активных столкновений к 

мономолекулярным реакциям. Теория Линдемана, Хиншельвуда. Теория 

столкновений в жидкости. 

10. Теория активированного комплекса или переходного состояния. 

Основное уравнение теории переходного состояния (вывод Эйринга, Эванса 

и Поляни). Различные формы основного уравнения ТАК  

11. Статистический и термодинамический аспекты теории 

переходного состояния. Свободная энергия, энтальпия и энтропия активации.  

12. Современные методы расчета кинетических параметров 

гомогенных реакций. 

13. Современные методы расчета кинетических параметров 

гетерогенных химических реакций. 

14. Концентрационная поляризация в условиях лимитирующей 

стадии массопереноса.    Константа скорости  стадии массопереноса 

15. Электрохимическая поляризация в условиях лимитирующей 

стадии электродной реакции. Основные уравнения теории замедленного 

разряда.  

 

 



 25 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТА (СРД) 

 

1. Теплоемкость жидкостей и современные методы расчета 

теплоемкости жидких соединений и их растворов. 

2. Основные отличительные особенности равновесной и 

неравновесной термодинамики. 

3. Роль статистической  термодинамики в теоретических и 

прикладных задачах современной физической химии. 

4. Отличительные особенности статистики Больцмана, Ферми-

Дирака и  Бозе-Эйнштейна. 

5. Сравнительный анализ теории Лиувилля и эргоидной гипотезы. 

Роль этих теорий при обосновании основных законов статистической 

термодинамики. 

6. Основные работы Больцмана и Максвелла применительно к 

статистической термодинамике. 

7. Основные достижения физической химии в работах современных 

Нобелевских лауреатов (последние пять лет). 

8. Охарактеризуйте влияние природы растворителя на скорость 

химической реакции на основании современной теории растворов. 

9. На основании теорий химической кинетики охарактеризуйте 

возможность определения кинетических характеристик реакций в Ваших 

научных исследованиях и их анализ. 

10. Квазистационарное приближение  и метод стационарных 

концентраций  в химической кинетике цепных реакций. 

11. Теоретические основы работ Н.А.Семенова и его научной школы.  

Кинетические особенности радиационно-химических реакций. 

12. Роль адсорбции в кинетике гетерогенных реакций на границе 

твердое тело-жидкость. 

13. Роль корреляционных соотношений в химической кинетике и их 

прикладные аспекты в современной физической химии. 

14. Ионоселективные электроды,   их теоретические и прикладные 

задачи в современной  исследовательской химии. 

15. Электрохимия твердых электролитов, современные 

теоретические и прикладные достижения в этой области. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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SPFH 7201 – СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ХИМИИ 

(профильное направление) 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы: 

Оспанова А.К. – доктор химических наук, профессор кафедры 

физической химии, катализа и нефтехимии Казахского национального 

университета имени аль-Фараби 

Сейлханова Г.А доктор химических наук, и.о. профессора кафедры 

физической химии, катализа и нефтехимии Казахского национального 

университета имени аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Омарова К.И. – доктор химических наук, профессор Казахского 

национального университета имени аль-Фараби 

Балакаева Г.Т. – доктор химических наук, профессор 

Казахского национального исследовательского технического 

университета имени К.И. Сатпаева 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Современные проблемы физической химии» содержит 

достижения в области химической термодинамики, кинетики и 

электрохимии, которые представляют теоретический и практический интерес 

при описании и прогнозировании свойств реальных систем, решении задач, 

связанных с актуальными научными исследованиями в области физической 

химии.   

Задачи курса «Современные проблемы физической химии» 

формулируются на основе  ГОСО по специальности 6D060600 – Химия и 

сводятся к знаниям и умениям, которыми должны овладеть докторанты в 

результате изучения курса. 

Компетенции (результаты обучения): 

Докторант должен: 

Иметь 

- представление о веществе как сложной системе, образованной 

большим числом частиц, на основе которого уметь проводить расчет 

термодинамических функций; 

- системное понимание, позволяющее критически оценивать 

современные научные исследования в области химии. 

Уметь 

- проводить физико-химический эксперимент с использованием 

современных методов исследования; 
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- обобщать и анализировать экспериментальные данные, используя 

современные требования к статистической обработке результатов и объектов 

исследования; 

- составлять грамотно алгоритмы создания математической модели 

сложных равновесий в многокомпонентных системах с целью компьютерных 

решений термодинамических и кинетических задач; 

- представлять полученные результаты в виде научных отчетов, 

презентаций, групповых проектов, участвовать в дискуссиях, конференциях. 

Знать 

- современные методы расчета термодинамических характеристик 

соединений и реакций; 

- современные проблемы кинетики химических реакций, методы 

определения их кинетических параметров; 

- теоретические и прикладные аспекты электродных реакций в 

электрохимических системах; 

Основной акцент в типовой программе сделан на углубленное изучение 

теорий и рассмотрению практических задач в области современной 

равновесной и неравновесной  термодинамики, а также основным вопросам 

теорий химической кинетики, их интерпретации для конкретных типов 

химических процессов, с которыми докторанты могут столкнуться в 

процессе решения научных и прикладных проблем в практической 

деятельности. Важным разделом курса «Современные проблемы физической 

химии» является рассмотрение теоретических и прикладных аспектов 

электрохимической термодинамики и кинетики для описания и 

прогнозирования свойств реальных систем. При изучении данной 

дисциплины проводится анализ современных достижений в области 

фундаментальной и прикладной физической химии как необходимые условия 

для совершенствования  своей научной и практической профессиональной 

деятельности.  

Пререквизиты – высшая математика, физика, неорганическая химия, 

органическая химия, аналитическая химия, физическая химия, теория и 

проблемы физической химии. 

Постреквизиты – элективные дисциплины специальности.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Введение 

1 Теории и проблемы современной равновесной термодинамики 

2 Теории и проблемы современной неравновесной термодинамики 

3 Теоретические и прикладные задачи теорий химической кинетики 

4 Приближенные методы расчета кинетических характеристик 

сложных реакций 

5 Закономерности ферментативных реакций 

6 Кинетика цепных реакций 
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7 Кинетика химических реакций в растворах 

8 Закономерности кинетики гетерогенных химических реакций 

9 Современные проблемы кинетики электродных процессов 

10 Теоретические и прикладные аспекты электрохимии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Введение 

Современное развитие новых инновационных технологий в различных 

отраслях химической и смежной с ней отраслях науки и промышленности 

требует  компетентных знаний в области основных базовых химических 

дисциплин. Одной из фундаментальных дисциплин в процессе профильной 

подготовки специалистов в области химии, металлургии, нефтехимии 

является  «Физическая химия». В связи с этим, целью преподавания курса 

«Современные проблемы физической химии» в профильной докторантуре 

является углубленное изучение теоретических и прикладных вопросов 

физической химии, знание которых необходимо при выполнении 

прикладных и научных работ, обобщении, анализе и интерпретации 

полученных результатов в процессе подготовки PhD-докторантов по 

специальности 6D060600-Химия.  

Исторически так сложилось, что общим предметом для рассмотрения в 

химической термодинамике и химической кинетике являются превращения 

исходных веществ в конечные продукты, но их подходы к исследованию и 

решению этих задач в современной физической химии различны. При этом с 

практической точки зрения установление как термодинамических, так и 

кинетических закономерностей с целью определения оптимальных условий 

проведения химических реакций в одинаковой степени актуально для 

развития новых технологий.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Теории и проблемы современной равновесной термодинамики 

Теоретические и прикладные задачи современной равновесной 

химической термодинамики. Термохимия, теории и прикладные задачи. 

Современные методы расчета энтальпии сгорания различных органических 

соединений. Приближенные методы расчета стандартной теплоты 

образования неорганических веществ. Зависимость теплового эффекта от 

температуры, современные экспериментальные и теоретические метода их 

расчета. 

Теплоемкость, теоретическое обоснование температурной зависимости 

теплоемкости. Современные методы расчета теплоемкости различных 

веществ: по Эйнштейну и Дебаю, методом ионных инкрементов Кумока, 

Касенова, Ивановой и другие. Расчет теплоемкости кристаллов сложных 

химических соединений, жидкостей, газов. Теплоемкость углей, 

нефтепродуктов и некоторых твердых веществ  
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Энтропия, изменение энтропии в разных обратимых и не обратимых 

химических процессах. Приближенные методы расчета стандартной 

энтропии соединений. Расчет стандартной энтропии твердых и газообразных 

веществ по методу Венера, Тредвела и Модерли. Аддитивные методы 

расчета стандартных энтропий с использованием инкрементов. Метод 

Дрозина, Филиппина. Метод Капустинского и Яцимирского, метод 

Карапетьянца. Расчет стандартной энтропии кристаллических веществ по 

методу Кумока. 

Расчет энергии Гиббса химических реакций и индивидуальных 

веществ. Зависимость энергии Гиббса от температуры. Метод Темкина-

Шварцмана и косвенные методы расчета энергии Гиббса. 

  

Теории и  проблемы современной  неравновесной термодинамики 

Понятия, определения и основные постулаты линейной термодинамики 

неравновесных процессов. Свойства функций диссипации. Способы 

вычисления термодинамических сил. Равновесные соотношения в отсутствие 

и при наличии внешних полей, полученные из выражения для 

термодинамических сил. Неравновесные процессы в однородных системах на 

примере закономерностей протекания химических реакций. Устойчивость 

состояния термодинамических систем. Неравновесные процессы в 

прерывных системах. 

 

Теоретические и прикладные задачи теорий химической кинетики 

Химические реакции в открытых системах. Политермическая кинетика. 

Физико-химическое обоснование теории активных столкновений. Уравнение 

Траутца-Льюиса. Теорема Толмена-Фаулера-Гуггенгейма. Константа 

скорости бимолекулярной и мономолекулярной реакций. Теория Линдемана, 

Хиншельвуда. Теория столкновений в жидкости. 

Физико-химическое обоснование теории активированного комплекса 

(ТАК) или переходного состояния, вывод Эйринга, Эванса и Поляни. 

Различные формы основного уравнения ТАК. Применение теории 

абсолютных скоростей реакций к оценке предэкспоненциального множителя 

в элементарных реакциях. Статистическое и термодинамическое 

обоснование теории переходного состояния. Применение теории абсолютных 

скоростей реакций к растворам. 

 

Приближенные методы расчета кинетических характеристик 

сложных реакций 

Квазистационарное приближение  и метод стационарных концентраций  

в химической кинетике. Теорема Тихонова и квазистационарное 

приближение. Квазиравновесное приближение, метод маршрутов (метод 

Темкина-Хориути). Быстрые реакции и релаксационные методы 

исследования. 
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Закономерности ферментативных реакций 

Квазистационарное приближение при исследовании кинетики 

ферментативных реакций. Предстационарная  кинетика ферментативных 

реакций. Конкурентное и неконкурентное ингибирование. Субстратное 

ингибирование. 

 

Кинетика  цепных реакций 

Общие положения учения о цепных реакциях. Типы цепных реакций. 

Радикальные и нерадикальные цепные процессы. Катализ цепных реакций. 

Тепловой взрыв, кинетика разветвленных цепных реакций, теория 

Н.Н.Семенова.  

 

Кинетика химических реакций в растворах 

Особенности химических реакций в растворах. Кинетика 

бимолекулярных реакций, лимитируемых диффузией. Кинетика реакций, 

лимитируемых химическим превращением. Влияние среды на скорость 

химических реакций в растворах. 

 

Закономерности кинетики гетерогенных химических реакций 

Основные типы гетерогенных реакций. Механизм гетерогенных 

реакций. Диффузионный и кинетический режим гетерогенного процесса. 

Кинетические параметры гетерогенного процесса, реакционная способность 

твердых тел. Методология и методика исследования скорости  твердых 

веществ в растворителях. Работы профессора Оспанова Х.К. в  области 

гетерогенных химических процессов.  

 

Современные проблемы кинетики  электродных процессов 

Особенности протекания электрохимических процессов в 

диффузионном режиме, обоснование кинетики электродных процессов с 

точки зрения теории Нернста-Бруннера. Особенности протекания 

электрохимических процессов в кинетическом режиме, обоснование 

кинетики электродных процессов с точки зрения теории Эрдей-Грузо, 

Фрумкина. Теоретическое обоснование энергии активации 

электрохимических реакций. 

 

Теоретические и прикладные аспекты  электрохимии 

Электрохимические процессы в условиях медленной гетерогенной 

электрохимической реакции. Электрохимические процессы в условиях 

медленной гомогенной электрохимической реакции. Методы исследования 

многостадийных электрохимических реакций путем нахождения их порядков  

по различным компонентам раствора. Электровосстановление кислорода и 

катодное восстановление водорода. Коррозия металлов и их защита. 

Электродные реакции, осложненные образованием новой фазы. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Современные методы расчета стандартной энтальпии сгорания 

органических соединений. Приближенные методы расчета стандартной 

теплоты образования неорганических веществ. 

2. Теплоемкость, температурная зависимость теплоемкости. 

Современные методы расчета стандартной теплоемкости твердых веществ. 

3. Эмпирические методы расчета стандартной теплоемкости 

газообразных и жидких веществ. 

4. Приближенные методы оценки стандартной энтропии 

соединений и  энергии Гиббса химических реакций  

5. Понятия, определения и основные постулаты линейной 

термодинамики неравновесных процессов. Свойства функций диссипации. 

6. Способы вычисления термодинамических сил. Равновесные 

соотношения в отсутствие и при наличии внешних полей, полученные из 

выражения для термодинамических сил 

7. Неравновесные процессы в однородных системах на примере 

закономерностей протекания химических реакций. Устойчивость состояния 

термодинамических систем. Неравновесные процессы в прерывных системах 

8. Физико-химическое обоснование теории активных столкновений. 

Основные пути активации молекул. Обмен энергией при столкновениях 

Константа скорости бимолекулярной реакции.  

9. Применение теории активных столкновений к 

мономолекулярным реакциям. Теория Линдемана, Хиншельвуда. Теория 

столкновений в жидкости. 

10. Теория активированного комплекса или переходного состояния. 

Основное уравнение теории переходного состояния (вывод Эйринга, Эванса 

и Поляни). Различные формы основного уравнения ТАК  

11. Статистический и термодинамический аспекты теории 

переходного состояния. Свободная энергия, энтальпия и энтропия активации.  

12. Современные методы расчета кинетических параметров 

гомогенных реакций. 

13. Современные методы расчета кинетических параметров 

гетерогенных химических реакций. 

14. Концентрационная поляризация в условиях лимитирующей 

стадии массопереноса.    Константа скорости  стадии массопереноса 

15. Электрохимическая поляризация в условиях лимитирующей 

стадии электродной реакции. Основные уравнения теории замедленного 

разряда.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТА (СРД) 

 

1. Теплоемкость жидкостей и современные методы расчета 

теплоемкости жидких соединений и их растворов. 
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2. Основные отличительные особенности равновесной и 

неравновесной термодинамики. 

3. Роль И.Р. Пригожина в становлении неравновесной 

термодинамики в современной физической химии. 

4. Основные достижения физической химии в работах современных 

Нобелевских лауреатов (последние пять лет). 

5. Охарактеризуйте влияние природы растворителя на скорость 

химической реакции на основании современной теории растворов. 

6. На основании теорий химической кинетики охарактеризуйте 

возможность определения кинетических характеристик реакций в Ваших 

научных исследованиях и их анализ. 

7. Кинетические характеристики и механизм основных химических 

превращений в атмосфере. 

8. Квазистационарное приближение при исследовании кинетики 

радиационно-химических реакций. 

9. Роль адсорбции в кинетике гетерогенных реакций на границе 

твердое тело-жидкость. 

10. Роль научных исследований проф. Оспанова Х.К. в развитии 

теории гетерогенных процессов. 

11. Роль корреляционных соотношений в химической кинетике и их 

прикладные аспекты в современной физической химии. 

12. Кинетические особенности протекания ферментативных реакций. 

Современные достижения фармкинетики.  

13. Ионоселективные электроды,   их теоретические и прикладные 

задачи в современной  исследовательской химии. 

14. Электрохимия твердых электролитов, современные 

теоретические и прикладные достижения в этой области. 

15. Альтернативные источники тока, перспективы и их практические 

возможности. 
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