
 
 

 



 
 

 

 



Пәндер тізімі: 

 

1. Бейорганикалық химия; 

2. Органикалық химия; 

3. Химия оқыту әдістемесі. 

 

 

1.Бейорганикалық химия 

1. Д.И.Менделеевтің периодтық заңы және периодтық жүйе. Элемент 

атомдарының электрондық құрылысының ерекшелігі. Жай заттардың, 

оксидтер мен гидроксидтердің  қасиеттерінің период және топ бойынша 

өзгеруі. Периодтық заңның ғылым дамуындағы маңызы. 

2. II B топшасы элементтері қосылыстарының, жай заттардың, атомдардың 

құрылысы мен қасиеттерінің жалпы сипаттамасы (периодтық жүйедегі 

орналасуы, алыну әдістері, жай заттар мен қосылыстардың химиялық 

қасиеті). Қолданылуы. 

3. Оттегі: табиғи қосылыстары, өндірісте және зертханада алу әдістері, 

аллотропиясы. Атомарлы және молекулярлы оттегінің, озонның 

құрылысына, физикалық және химиялық қасиеттеріне салыстырмалы 

сипаттама. Оттегінің сутекті қосылыстары және олардың қасиеттері. 

4. Хлор: табиғи қосылыстары, алу әдісі, физико-химиялық қасиеті. 

Хлорсутек, тұз қышқылы және оның тұздары. Хлордың оттекті қосылыстары 

және оның қасиеттері. Хлорды және оның қосылыстарын қолдану. 

5. VIII қосымша топша элементтерінің атом құрылысы мен қасиеті, жай және 

күрделі заттардың салыстырмалы сипаттамасы, элементтерді туыстыққа 

жіктеу. 

6. Сілтілік-жер металдары элементтері атомдарының, жай және күрделі 

заттарының құрылысы мен қасиеттерінің салыстырмалы сипаттамасы. 

Кермектілік, оны жою әдістері. Кальций қосылыстарының физиологиялық 

маңызы. 

7. VII негізгі топшаның элемент атомдарының, жай және күрделі заттарының 

құрылысы мен қасиеттерінің салыстырмалы сипаттамасы.  Галогендердің 

сутекті және оттекті қосылыстарының тұрақтылығы, қышқылдық-негіздік 

және тотықтырғыштық-тотықсыздандырғыштық қасиеттері. 

8. Темір: құрылысы мен валенттілік мүмкіндігі. Табиғи қосылыстары, темір 

және құймаларын алу, темір және оның қосылыстарының физикалық және 

химиялық қасиеттері. 

9. Электролиттік диссоциация теориясы. Негізгі жағдайлары. Қышқылдар, 

негіздер, тұздар диссоциациясы. Судың иондық көбейтіндісі, ерітінді рН-ы. 

10. IV-B топшасы элементтері қосылыстарының, жай заттардың, атомдардың  

құрылысы мен қасиеттерінің салыстырмалы сипаттамасы(периодтық 

жүйедегі орналасуы, алыну әдістері, жай заттар мен қосылыстардың 

химиялық қасиеті) Қолданылуы. 

11. Кремний: табиғи қосылыстары, кремнийді, кремний оксидін, кремний 

қышқылын алу әдістері және қасиеттері. Шыны және цемент өндірісі. 



12. Хром топшасының элемент атомдары-ның, жай және күрделі заттарының 

құрылысы мен қасиеттерінің салыстырмалы сипаттамасы. Жәй және кұрделі 

заттардың химиялық қасиетті. Қолданылуы. 

13. Молекула – атомдар жүйесі. Негізгі химиялық байланыс типтері, олардың 

сипаттамасы. Химиялық байланыс типтерінің зат қасиетіне әсері. 

14. I негізгі топша элементтерінің, жай және күрделі заттарының құрылысы 

мен қасиеттерінің салыстырмалы сипаттамасы. 

15.Тотығу – тотықсыздану реакциялары. Тотығу – тотықсыздану 

реакциялары-ның бағыттылығы. Тотығу – тотықсыздану реакцияларының 

жүру мүмкіншілігін болжау. 

16. Азоттың оксидтері мен қышқылдары: құрылысы, алу әдістері, қасиеттері. 

Азот қышқылын және азот тыңайтқыштарын өндірісте алу әдістері. Азоттың 

физиологиялық ролі. Азоттың табиғаттағы айналымы. 

17. Қосылыстардың гидролиттік ыдырауы. Тұздар гидролизі. Гидролиздену 

дәрежесі, константасы. Гидролизденуші тұздар ерітінділеріндегі рН – ты 

есептеу. 

18. Сутегі: атом құрылысы, валенттілігі, тотығу дәрежесі, молекуласының 

құрылысы, алу әдістері және жай заттардың қасиеттері. Гидридтерінің 

жіктелуі және қасиеттері. 

19. Күкірт: атом құрылысы және тотығу дәрежелері, табиғи қосылыстары, 

алынуы, физикалық және химиялық қасиеттері. Сутекті және оттекті 

қосылыстарының құрылысы мен қасиеттерінің сипаттамасы. Күкірт 

қышқылы өндірісі. Поликүкірт қышқылдары. 

20. Көміртегі: атом құрылысы, аллотропиялық түр өзгерістері, алу әдістері. 

Көмертегінің бейорганикалық қосылыстарының сипаттамасы. Көміртегінің 

табиғаттағы айналымы. 

21. Металдар мен бейметалдардың генетикалық қатары бойынша 

бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары. Химиялық қосылыстардың 

формуласын құру ережелері. Формула және теңдеу бойынша есептеу түрлері. 

22. Атом-молекулалық ілім. Негізгі қағидалары және химияның негізгі 

заңдары. Заттың философиялық және химиялық анықтамасы. 

23. Бірінші топтың қосымша топша элемент атомдарының, жай және күрделі 

заттарының құрылысы мен қасиеттерінің салыстырмалы сипатта-масы. Мыс 

(II)  және күміс (I)  иондары-ның физиологиялық ролі. 

24. Табиғаттағы азот, алынуы, молекула-сының құрылысы, азоттың 

қасиеттері. Азоттың сутекті қосылыстары. Аммиак синтезі. Аммоний 

тұздары, олардың қасиеттері, қолданылуы. Азоттың табиғаттағы айналымы. 

25. Жекелеген атом қасиеттері, атом радиусы (коваленттік, металдық), 

шартты иондық радиустар, иондану энергиясы, электрон тартқыштығы. Атом 

қасиеттерінің топ және период бойынша өзгерісі. 

26. Фосфор: атом құрылысы, табиғи қосылыстары, алынуы, аллотропиялық 

модификациясы, химиялық қасиеттері, қолданылуы. Фосфордың маңызды 

қосылыстары: олардың құрамы мен құрылысы, қасиеттері. Фосфор 

тыңайтқыштарын алу. Фосфордың табиғаттағы айналымы. 



27. Атом ядросының қасиеті мен құрылысы. Химиялық элементтердің 

радиоактивтік айналуы. Ядролық реакция. Атомдарды синтездеу.   

28. Алюминий: атом құрылысы, алюминийдің, оның құймаларының, 

оксидтерінің, гидроксидтерінің және тұздарының физикалық және химиялық 

қасиеттері, табиғи қосылыстары, алу әдістері. 

29. Атом туралы қазіргі ұғым. Сутегінің квантомеханикалық моделі. 

Электрон күйін сипаттайтын квант сандарының физикалық мағынасы. 

Электрондық деңгейлердің сыйымдылығы. 

30.VIIB топшасы элементтері қосылыстарының, жай заттардың, атомдардың  

құрылысы мен қасиеттерінің салыстырмалы сипаттамасы(периодтық 

жүйедегі орналасуы, алыну әдістері, жай заттар мен қосылыстардың 

химиялық қасиеті) Қолданылуы. 

 

2.Органикалық химия 

1. Бесмүшелі  гетероциклдер, электрондық құрылысы.  Пиррол, тиофен, 

тиазолдың  ароматтылығы.  Электрофильдік орын  басу реакцияларында 

бензолдың, анилиннің, фенолдың және бесмүшелі гетероциклдердің 

активтілігін салыстыру. Пиррол сақинасы кіретін табиғи қосылыстар. ГЕМ 

хлорофилл 

2.Алтымүшелі гетероциклдер (пиридин,  пиримидин, пурин).  Пиридиннің 

электрондық құрылысы. Электрофильді және нуклеофильді орын басу (SE, 

SN) реакциялары. 

3. Бензолдың химиялық қасиеттері.  Электрофильді орын басу реакциялары,  

реакциялар механизмі. Бензол сақинасындағы орын басу реакцияларының  

бағыттау ережесі. Екі орын басушысы бар бензол сақинасындағы сәйкес 

және сәйкес емес  бағыттау. 

4. Этилен  көмірсутектерінің  гомологтық қатары.  Алкендердің изомериясы, 

номенклатурасы, алу әдістері, электрондық құрылысы және  химиялық 

қасиеттері. Алкендердің электрофильдік қосылу  (АЕ) реакциясының 

механизмі.  Еселі байланысты анықтайтын  сапалы реакциялар. 

5. Карбонильді қосылыстардың конденсациялау реакциясы.  

Конденсациялану реакцияларының механизмі. Сілтілік және қышқылдық 

катализ. Альдольды-   кротонды конденсация.   Геттерман-Кох Кляйзен, 

Кневенагель, Канницаро. 

6.Бензол қатарының галогентуындылары. Бензол сақинасын жнее  бүйір 

тізбегін галогендеу. Галоген туындыларының  химиялық қасиеттері. 

7. Бензол сақинасындағы орын басу реакцияларының  бағыттау ережесі. 

Бірінші және екінші ретті орын басушылар.  Галогеннің басқа  бірінші ретті  

орын басушылардан айырмашылығы. Екі орын басушысы бар бензол 

сақинасындағы сәйкес және сәйкес емес  бағыттау. 

8. Монокарбон қышқылдарының туындылары. Этерификация реакциясының  

механизмі. Карбон қышқылдарының туындылары. Карбон қышқылдарының 

туындыларының химиялық қасиеттері. Олардың  ацилдеушілігін салыстыру.  

Майлар:  құрамы, қасиеті, қолданылуы. 



9. Анилин. Электрондық құрылысы,  бензол сақинасымен  амин тобының  

өзара әсері. Алифатикалық және ароматты қатар аминдерінің негізділегін 

салыстыру.  Ароматы аминдердің алынуы мен қасиеттері.  Анилиннің 

қолданылуы. Анилиндік  бояулар. 

10. Оксикарбон қышқылдар:  изомериясы, номенклатурасы. Оптикалық 

изомериясы, белсенділігі. Бір немесе бірнеше асимметриялы  атомдары бар 

қосылыстар. Оксикарбон  қышқылдарын алу және   химиялық қасиеттері.    

11. Бензолдың гомологтық қатары.  Бензолдың  Кекуле  бойынша құрылысы.  

Бензолдың құрылысы  туралы қазіргі көзқарастар. Хюккельдің  ароматтылық 

ережесі. Нафталин, антрацен, фенантреннің  ароматтылығы.   

Бензолгомологтарыналу. 

12. Ароматы нитроқосылыстар. Нитротоптың құрылысы. 

Нитроқосылыстарды алу.  Нитірлеу реакциясының механизмі.  Бензолды, 

толуолды нитірлеу. Тринитротолуол. Фенилнитрометан, 

фенилнитрометанның таутомериясы.  Нитротоптың орто- және пара  

жағдайдағы сутегі  атомдарының  қозғалғыштығына әсері.   

13. А.М. Бутлеровтың  химиялық құрылыс теориясының негізгі  қағидалары.  

Органикалық қосылыстардың аталуы.  Органикалық молекулалардағы  

атомдардың  өзара әсері. Индукциялық және мезомерлік эффектілер.     

14.Алкандардың галогентуындылары. Изомериясы және номенклатурасы.  

Алынуы және қасиеттері.  Мономолекулалы және бимолекулалы (SN1, SN2) 

реакциялардың механизмі. Реакцияның бағыты мен  жылдамдығына әсер 

ететін факторлар. 

15. Дикарбон қышқылдары.  Моно және дикарбон қышқылдарының   

қышқылдылығын салыстыру.  Малон қышқылы, малон эфирі. Метилен 

тобындағы  сутегі  атомдарының  қозғалғыштығы.  Малон эфирі  негізінде  

бір және екі  негізді қышқылдарды синтездеу. 

16. Көмірсулар.  Моносахаридтердің изомериясы және жіктелуі.  

Моносахаридтер  циклді полиацетальдар ретінде. Фишер, Колли-Толленс, 

Хеуорзс формулалары.  L- және   D-  глюкозаның   және    формалары. 

17.Алифаттық  қатардың азотты қосылыстары.  Нитроқосылыстар:  алынуы, 

нитротоптың  электрондық құрылысының  ерекшеліктері.  

Нитроқосылыстардың таутомериясы. Аминдер:жіктелуі,  .изомериясы, 

номенклатурасы, алынуы және негіздік қасиеттері. 

18. Моносахаридтердің химиялық қасиеттері.  Моносахаридтердің  

сақиналы-  тізбектік таутомериясы. Моносахаридтердің өкілдері: глюкоза, 

фруктоза, рибоза, дезоксирибоза. 

19.Монокарбон қышқылдары.  Изомериясы,  номенклатурасы, алу әдістері.  

Карбоксильді топтың электронды құрылысы.  Спирттер, монокарбон 

қышқылдары мен минералды қышқылдардың қасиеттерін салыстыру.  

Монокарбон қышқылдарының  химиялық қасиеттері және жекелеген  

өкілдері.  Өндірісте алынуы мен қолданылуы 

20. Аминқышқылдары, олардың құрылысы мен биологиялық маңызы, 

номенклатурасы, алу әдістері, химиялық қасиеттері.  Аминқышқылдарының  



амин, карбоксил топтары бойынша  ерекше қасиеттері.  Пептидтер, 

полипептидтердің түзілуі. 

21. Полисахаридтер.  Крахмал, целлюлоза, гликоген және олардың 

құрылысы.  Крахмал мен  целлюлозаның  химиялық қасиеттері және олардың 

өндірістік  маңызы.    

22.Спирттер: жіктелуі, гомологтық қатары, изомериясы,  алынуы. 

Спирттердің электрондық құрылысы, физикалық және химиялық қасиеттері.  

Этиленгликоль, глицерин. Химиялық қасиеттері және алынуы. 

23.Алкандар. Гомологтық қатары,  изомериясы, аталуы,   алу әдістері.  

Алкандардың электронды құрылысы (sp3 –гибридтелу), химиялық қасиеттері 

және қолданылуы.  Радикалдық орынбасу  реакциясының механизмі SR. 

24. Ацетилен көмірсутектерінің  гомологтық қатары.  Изомериясы, 

номенклатурасы, алыну әдістері және химиялық қасиеттері. 

25. Поликонденсациялық шайырлар (фенолформальдегидті).  Синтетикалық 

талшық өндіру (капрон, лавсан,  нейлон).  Жоғарғы молекулалық 

қосылыстардың  халық шаруашылығындағы маңызы. Табиғи және 

синтетикалық каучуктер. 

26. Ароматы сульфоқосылыстар. Сульфотоптың электрондық   құрылысының 

ерекшелігі,  сульфотоптың бензол сақинасына әсері,  ароматты 

сульфоқышқылдардың химиялық қасиеттері, бензол сақинасы   мен    

сульфотоптың реакциялары. 

27.Альдегидо – және – кетоқышқылдар. Ацетосіркеқышқылы және 

ацетосірке эфирі, алу әдістері,  химиялық қасиеттері.   Ацетосірке эфирінің 

таутомериясы.  Ацетосірке эфирі негізінде  кетондар мен карбон 

қышқылдарын алу. 

26. Ароматы сульфоқосылыстар. Сульфотоптың электрондық   құрылысының 

ерекшелігі,  сульфотоптың бензол сақинасына әсері,  ароматты 

сульфоқышқылдардың химиялық қасиеттері, бензол сақинасы   мен    

сульфотоптың реакциялары. 

27. Альдегидо – және – кетоқышқылдар. Ацетосіркеқышқылы және 

ацетосірке эфирі, алу әдістері,  химиялық қасиеттері.   Ацетосірке эфирінің 

таутомериясы.  Ацетосірке эфирі негізінде  кетондар мен карбон 

қышқылдарын алу. 

28. Дисахаридтер, дисахаридтердің екі типі.  Тотықсыздандыратын және 

тотықсыздандырмайтын дисахаридтердің түзілу сызбанұсқасы.  Мальтоза, 

сахароза. Олардың химиялық қасиеті мен  құрылысындағы  айырмашылығы.   

29. Алкадиендер, жіктелуі, қосарланған диендердің электрондық қүрылысы. 

Алу әдістері мен қасиеттері.  Табиғи және синтетикалық каучуктер.  С. В. 

Лебедевтің еңбектері.  Бутадиенді синтетикалық каучукті алу.   Сополимерлі 

каучуктер.  Каучукты вулканмизациялау, резина.   

30. Фенолдар.  Фенолды алу (бензолдан, хлорбензол және кумол арқылы)  

әщдістері.  Фенолдарды, спирттердің және карбон қышқылдарының  

қышқылдылығын салыстыру.   Фенолдың химиялық қасиеттері, қолданылуы.   

 

3.Химияны оқыту әдістемесі 



1. Химияны оқыту әдістемесі пәні және оның ғылыми негіздері. Химияны 

оқыту әдістемесінің міндеттері. 

2. Химияны оқыту әдістемесінде қолданылатын зерттеу әдістері. Химияны 

оқыту әдістемесі оқу пәні ретінде. 

3. Химияны оқыту әдістемесі курсының құрылымы мен мазмұны. Химияны 

оқыту әдістемесінің дамуы мен пән ретінде орнығуының қысқаша тарихи 

очеркі. 

4. Химиядан орта білім беру және оның негізгі компоненттері. 

5. Химияны оқытудағы жалпы білім берудің міндеттері. 

6. Икемділік пен дағдылардың жүйесі мазмұн компаненті ретінде. Мектептегі 

химия курсының құрылымы. 

7. Оқушының оқу әрекеті дамуының міндеттері. Химиялық білім іскерлік 

дағдыны қалыптастыру. 

8. Орта мектепте органикалық химия курсының мазмұнының орны және 

берілу реті. Оқытылған материалдың тұжырымдаушы қорытындысының 

мәні. 

9. Қазіргі педагогикалық және әдістемелік әдебиеттердегі «зерттеу әдісі» 

түсінігі. Оқытудағы әдістер мен тәсілдер жүйесі және оны химияны оқытуда 

қолдану. 

10.Көрнекілік принципі және оның химияны оқытудағы іске асырылуы. 

«Жүйелілік» және «жүйелеу» түсініктері. Теорияның практикамен байланыс 

принципі. Дамыта оқыту принципі. 

11. Курсты құрудың ғылыми теориялық негізі. Қазіргі химия ілімінің 

алдыңғы қатарлы идеялары мен теориялары. Оқу пәнінің ғылыммен 

қатынасы. 

12. Мектептегі химия курсын құру принципі. Оқу материалының қазіргі 

ғылым деңгейімен сәйкес келу принципі. Теориялар мен фактілердің 

қатынасы. 

13. Химия тілі химияны танудың әдісі мен құралы және оқушыларды 

тәрбиелеу мен дамытудағы оқытудың маңызды құралы ретінде. 

14. Химия курсының мазмұны. Білімді таңдауға қойылатын жалпы талаптар. 

Негізгі теориялар мен заңдылықтар және оларды таңдау принциптері. 

Мектептегі химия курсындағы түсініктер жүйесі мен принциптердің дамуы. 

15. Орта мектепте органикалық химия курсының мазмұнының орны және 

берілу реті. Оқытылған материалдың тұжырымдаушы қорытындысының 

мәні. 

16. Химияны оқытуда әңгімелесу әдісін қолдану. Әңгімені өткізудің 

әдістемелік ережелері мен тәсілдері 

17. Оқушылардың өзіндік жұмыстары әдісі және оның жалпы сипаттамасы. 

Өзіндік жұмыстарға қойылатын талаптар. 

18. Оқушылардың өзіндік эксперименттік жұмыстары. Зертханалық 

жұмыстар мен сарамандық сабақтар және олардың негізгі типтері. 

19. Химия есептері химияны оқытудың құралдарының бірі ретінде. 

Химиялық есептердің түрлері. Оқушылардың есептеу дағдыларына 

қойылатын талаптар. 



20. Жалпы білім беру және тәрбие міндеттерін шешуде білім мен икемділікті 

бақылаудың ролі. 

21. Оқушылардың білімі мен икемділігін жүйелі түрде тексеру. Білім 

икемділік дағдыны тексеру мен бағалаудың мақсаты. 

23. Білім, икемділік және дағдыны тексеру әдістері мен тәсілі. Оқушылардың 

жауабы мен мұғалімнің сұрағына қойылатын талаптар. 

24. Жазбаша бақылау жұмыстарының түрлері. Эксперименттік дағдыларды 

тексеруге қойылатын талаптар. 

25.Химияны оқытудағы көрнекілік. Мультимедиялық презентацияны, слайд 

лекцияны химияны оқытудағы қолданудың әдістемелік тәсілдері. 

26.Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары туралы түсінікті 

қалыптастыру. 

27. Оқытуды ұйымдастыру формаларының жалпы сипаттамасы. 

28. Химиядан сабақтарды жіктеу. Химияны оқытудың басқа формалары. 

29. Химиядан оқу жұмысын жоспарлаудың маңызы мен міндеттері. 

Жоспарлау түрлері. Бағдарламаның жеке тақырыптары бойынша жоспарлау 

үлгілері. 

30. Сабақтың жоспары. Жоспар мазмұнының формасы мен құрамдық 

элементттері. Химиядан сабақ конспектілерінің мысалдары. 
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