
 

520100-химия багытынын 4 курсунун бакалаврлары үчүн  

жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациянын  комплекстүү сынагына кирген 

суроолордун тизмеси 

 

 I Тема. Химиянын негизги түшүнүктөрү жана закондору. Атомдун түзүлүшүнүн 

теориялык негиздери. Химиялык элементтердин мезгилдик системасы жана мезгилдик 

закон. Химиялык  байланыштын негизги типтери. Коваленттик химиялык байланыштын 

параметрлери. Молекулалык орбиталдар жана валенттик байланыштар теориялары. 

Гомогендик жана гетерогендик реакциялар. Химиялык реакциянын ылдамдыгы жөнүндө 

түшүнүк. Брэнстед -Лаури, Льюис, М.И.Усановичтин кислота-негиздик теориялары. 

Суунун диссоциациясы. Диссоциациянын константасы. Суунун иондук көрсөткүчү. 

Суутектик көрсөткүч. Эригичтиктин көбөйтүндүсү. Туздардын гидролизи. 

Кычкылдануу-калыбына келүү реакциялары. А.Вернердин координациялык 

теориясынын негизги жоболору. Комплекстик бирикмелердин изомериясы. Валенттик 

байланыш методу. Кристаллдык талаа теориясы. Молекулалык орбиталдар методу. 

Элементтердин жана алардын бирикмелеринин химиясы. 

II Тема. Гибриддешүү жөнүндө түшүнүк. Көмуртек атомунун валенттик абалы. 

Органикалык химияда кванттык - механикалык көз караш. Молекуладагы  атомдордун   

бир – бирине тийгизген таасири : индукциялык эффект (± I) жана  мезомердик эффект (± 

М). Изомерия: оптикалык, структуралык жана мейкиндик. Органикалык реакциянын 

түрлөрү: SN1, SN2, SR, SE ; кошуп алуу: AE, AN, AR; элиминирлөө: Е1, Е2; кычкаылдануу - 

калыбына келүү реакциялары. Органикалык бирикмелердеги химиялык байланыштын 

типтери. Органикалык молекуладагы химиялык байланыштын ажыроо механизми. 

Химиялык реакциянын механизми. Нуклеофилдик орун алмашуу реакциясын типтери: 

SN1, SN2. Нуклеофилдик орун алмашуу реакциясын ылдамдыгы жана  реакциянын  

ылдамдыгына таасир этүүчү факторлор. Субстраттын структурасынын таасири, 

бөлүнүүчү топтун жаратылышыны, реагенттин жана эриткичтин таасири. Чынжыр 

түрүндөгү радикалдык орун алмашуу реакциясы SR. Радикалдарды аныктаган 

методдору. Реакциянын түрлөрү: ацилдөө, этерификациялоо, татаал эфирлердин 

гидролизи. Ароматтык бирикмелердин электрофилдик орун алмашуу реакцияларын  

типтери. SE реакциянын механизми. Ароматтык заттарга тиешелүү - Багыттоо эрежеси. 

Иондук ажыроо реакциясынын типтери (эиминирлөө). Е1, Е2 реакцияларын механизми. 

Зайцевдун эрежеси. Кош байланышы бар  бирикмелердеги электрофилдик кошуп алуу 

реакцияларынын  типтери: АЕ . Реакциянын ылдамдыгына  орун алмашуу топтун 

таасири. Марковниковдун эрежеси. Коньюгирлешүү диендерге кошуп алуу реакциясы. 



Дильс –Альдердин реакциясы. Альдегиддерге жана кетондорго нуклеофилдик кошуп 

алуу реакциясы (AN): гидратациялоо, жарым ацеталдык жана жарым кеталдык, 

оксимдерди, гидрозондун, семикарбозондун пайда болушу. Бисульфиддүү 

туундулардын пайда болушу. Органикалык бирикмелердин химиялык касиеттеринин 

мүнүздөмөсү жана  реакциялык жөндөмдүүлүгү: алкандар, алкендер, алкадиендер, 

ароматтык бирикмелер, галогендүү туундулар, спирттер (бир жана көп атомдуу), 

фенолдор ( бир атомдуу жана көп атомдуу), карбон  кислоталары (бир негиздүү жана  эки 

негиздүү: чектүү, чексиз, ароматикалык, оксикислоталар, альдегид жана 

кетокислоталар); углеводдор (моносахариддер жана олигосахариддер, 

моносахариддердин таутомердик айлануу реакциялары принаноздун ж/а фураноздун α- 

жана β- формаларын пайда блушу); аминдер, диазо – жана азобирикмелер. 

Аминокислоталарынын амфотердик касиеттер. 

III Тема. Жөнөкѳй системалар үчүн термодинамиканын 1 жана 2 закондорунун 

теңдемелери. Фундаменталдык теңдеме. Теңдештиктин жана туруктуулуктун 

шарттарынын энтропиялык жана энергетикалык туюнтмалары. Бир тектүү функциялар 

жана Эйлердин теоремасы. Фундаменталдык теңдеменин касиеттери. Мүнөздүү 

функциялар. Термодинамикалык потенциалдар. Теңдештиктин жана туруктуулуктун 

шарттары термодинамикалык потенциалдардын метрикасында. Гетерогендик 

системалардын жалпы шарттары. Гиббстин фазалык эрежеси. Аррениустун электролиттик 

диссоциациясынын негизги жоболору. Термодинамикалык теӊ салмактуулуктун 

электролиттик эритмелер үчүн жазылышы. Орточо активдүүлүк жѳнүндө түшүнүк жана 

орточо активдүүлүктүн  коэффициентти. Электролиттердин эритмесиндеги 

салыштырмалуу жана эквиваленттик электр ѳткѳрүмдүүлүк. Иондордун чектүү кыймылы. 

Электрохимиялык потенциал жѳнүндө түшүнүк. Электрохимиялык теӊ салмактуулуктун 

жалпы шарттары. Электроддордун классификациясы. 

 

 


