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2  Орта буын мамандығына арналған «Биология негіздеріндегі химия» 

пәнінің тақырыптың жоспары 

№ 

р/с 
Тақырыптың атаулары 

0701000, 0704000 

барлығы 

Соның ішінде 

зертха

налық 

тәжіри

белік 

1 2 3 4 5 

        1 бӛлім. Бейорганикалық химия 

1 Д.И.Менделеевтің Периодтық заңы және химиялық 

элементтердің Периодтық жҥйесі. Атом қҧрылысы 

2   

2 Бейорганикалық қосылыстардың жіктелуі 4  2 

 2 бӛлім. Органикалық химия 

1 Органикалық химияға кіріспе 2   

2 Қаныққан кӛмірсутектер 8 2 2 

3 Қанықпаған кӛмірсутектер 10 2 4 

4 Аромат кӛмірсутектер 2   

5 Кӛмірсутектердің галоген туындылары 2   

6 Кӛмірсутектердің табиғи кӛздері және оларды ӛңдеу 2   

7 Қҧрамына оттегі кіретін кӛмірсутектер. Спирттер. 

Фенолдар. 

4 2  

8 Альдегидтер 4 2  

9 Карбон қышқылдары 4 2  

10 Жай және кҥрделі эфирлер. Майлар. Сабын және 

синтетикалық жуғыш заттар. 

4 2  

11 Кӛмірсулар 4 2  

12 Қҧрамына азот кіретін кӛмірсутектер. Аминдер. 2   

13 Аминқышқылдар. Қҧрамында азот бар гетероциклді 

қосылыстар 

4   

14 Ақуыз. Нуклеин қышқылдары 4 2  

15 Синтетикалық жоғары молекулалы қосылыстар және 

олардың негізіндегі полимерлер 

 

4 

2  

16 Органикалық химия бойынша білімді жҥйелеу  4  2 

 3 бӛлім. Биология негіздері 

1 Цитология негіздері. Жасушадағы энергия және зат 

алмасу 

4   

2 Ағзалардың кӛбеюі және жеке дамуы 2   

3 Генетика және сҧрыптаудың негіздері 4  2 

4 Эволюциялық ілім. Органикалық дҥниенің даму 

жолдары мен заңдылықтары. Жер бетіндегі тіршілік 

тарихы 

2   

5 Антропогенез – адам эволюциясының және 

дамуының ілімі 

2   

 4 бӛлім. Экология негіздері 

1 Қазіргі экологияның актуалды мәселелері 

экологияны зерттеудегі жаңа бағыттар. 

Қазақстандағы қазіргі экологиялық жағдай 

2   

2 Орта факторлары, адаптация және тіршілік 

формалары. 

Қоректену тізбегі және ағзалардың энергия және зат 

алмасуы.  

2   

 Барлығы: 88 18 12 
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І бӛлім. Бейорганикалық химия 

І бӛлім. Тақырып 1.1 Д.И.Менделеевтің периодтық заңы, жүйесі. Атом құрылысы. 

Периодтық заңның маңызы. 

Жоспар: 

1. Химиялық элементтерді жіктеудегі алғашқы қадамдар. 

2. Элементтердің табиғи ҧяластары және олардың қасиеттері. 

3. Д.И.Менделеевтін периодтық заңы.  

4. Атом қҧрылысы. 

 

 

1. Химиялық элементтер 

 

1) металдар  

(2Ca + O2↑ → 2CaO   

CaO + H2O →Ca(OH)2) 

2) бейметалдар 

 (S + O2↑ → SO2   

SO2 + H2O → H2SO3)

 

Екі жақты қасиет кӛрсететін қосылыстар, элементтер: 

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑ 

Zn + 2KOH → K2ZnO2 + H2↑ 

ZnO + HCl → ZnCl2 + H2O 

ZnO + 2KOH → K2ZnO2 + H2O 

Қышқылмен де, сілтімен де әрекеттесетін заттар – екідайлы деп аталады. Айнымалы қасиет 

кӛрсететін элементтерді химиялық қасиеттері жағынан типтік металдарға және типтік 

бейметалдарға жатқызуға болмайды. 

  2. Элементтердің табиғи ҧяластары және олардың қасиеттері. 

Металдар 

І топ Сілтілік металдар: 

Li  

Na             қозған кезде жанады 

 

 

 

Бҧл металдар сумен әрекеттесіп,  

сілті тҥзеді.  

Сондықтан сілтілік металдар 
K 

Pb             бӛлме температурасында жанады 

Cs             бӛлме температурасында қопарылады 

 

а) сілтілік металдар физикалық және химиялық қасиеттері ҧқсас типтік металдарға тән жай заттар 

тҥзеді. 

б) оксидтері [R2O] сәйкес келетін негіздік оксидтер (Li2O, Na2O, K2O, Pb2O, Cs2O) 

в) гидроксидтері [ROH] сәйкес келетін сілтілер тҥзеді (LiOH, NaOH, KOH) 

 

Химиялық қасиеттері ҧқсас болғандықтан оларды ҧқсас элементтер немесе табиғи ҧяластар деп 

атайды. 

ІІ топ Сілтілік жер металдар. 

Mg валенттілігі ІІ тең 

Ca қасиеттері ҧқсас 

Sr оксидтері [RO]  (MgO, CaO) 

Ba гидроксидтері [R(OH)2] (Ba(OH)2) 

 

Бейметалдар. Галогендер VІІ топ. 

Тҧз туғызушы деген мағына білдіретін сӛз – галогендер 
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F2  ӛткір иісті газдар 

 

Cl2 сҧйық  

Br2 зат  

   

J2 қатты зат 

 

 

 

   барлығы улы зат жоғары      

валенттілігі VII тең 

 

Бәрі ҧшқыш сутекті қосылыс тҥзеді. Онда валенттілігі І тең (HF, HBr, HCl, HJ) 

VІ. Бейметалдардың тағы бір ҧқсас тобы. 

O2  

S 

Se 

Te 

осы элементтердің бәрі VІ валентті оксидтер тҥзеді. 

элементтер тобы – халькогендер тобы 

3.Д.И.Менделеевтің периодтық заңы. 

Салыстырмалы атомдық массаларының ӛсу реті бойынша орналасқан элементтердің 

химиялық қасиеттері периодты тҥрде ӛзгереді. 

Элементтер мен олар тҥзетін жай және кҥрделі заттардың қасиеттері сол элементтердің 

атомдық массасына периодты тәуелділікте болады. 

І период 2 элемент бар Н, Не 

ІІ период 

Li   Be    B    C   N   O   F Ne (газ) 

ме         екідай    бейметалдар 

талл   лық      

            элемент 

 

металдық қасиеттер әлсірейді, бейметалдық қасиеттері артады. 

 

С – валенттілік І-ІҤ-ге дейін ӛседі 

-валенттілік ІҤ-І-ге дейін кемиді 

 

Период – салыстырмалы атомдық массасының ӛсу реті бойынша орналасқан элементтер 

қатары. Период – сілтілік металдан басталып инертті газдармен аяқталатын элементтер. 

                                                                 Период 

 

                                                       Кіші                 Ҥлкен 

                                                        1,2,3           4,5,6,7 

Туыстас элементтер тобы периодтық жҥйеде – топтар деп аталады. Онда 8 топ бар. 

Топ 
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                     Негізгі                                                                                    Қосымша 

(кіші, ҥлкен периодтық элементтер кіреді)     (ҥлкен периодтың элементтер  

                                                                 кіреді)          

 

4.Атом құрылысы 

Атом кҥрделі бӛлшек. Оның ортасында он зарядталған ядро орналасқан, ол теріс зарядталған 

электрондар айнала қозғалып жҥреді. 

 

                                                                                 Атом 

 

 

 

   

                                                        электрон 

                                                     протон       нейтрон 

Атомдағы ядроның протондар саны элементтің реттік нӛміріне тең 

Реттік номер – Z 

Нейтрон мен протондар массасы жағынан химиялық элементтің атомдық массасына тең. 

Ar = Z + N 

 

Ar – салыстырмалы атомдық масса 

Z – реттік номер 

N – протон саны 

NAr = Ar – Z = 27 – 13 = 14 

Бақылау сҧрақтары: 

1. Химиялық элементтерді қандай қасиеттеріне байланысты жіктеген?Екі жақты қасеит 

кӛрсететін косылыстар мен элементтер. 

2. Сілтілік металдарға, сілтілік жер металдарға, галогендерге, хальклгендерге сипаттама 

бер. 

3. Д.И. Менделеевтің периодтық заңның маңызы№ 

4. Атом қҧрылысы. 

 

 

І бӛлім. Тақырып 1.2 Бейорганикалық қосылыстардың жіктелуі. Химиялық 

қасиеттері. 

Жоспар: 

1. Оксидтер (ЭхОу), химиялық қасиеттері. 

2. Негіздер (Э(ОН)х), химиялық қасиеттері. 

3. Қышқылдар (НхАу) , химиялық қасиеттері. 

4. Тҧздар (КхАу) , химиялық қасиеттері. 

 

Кҥрделі бейорганикалық қосылыстар 4 класқа жіктеледі. Олар: оксидтер (ЭхОу), негіздер 

(Э(ОН)х), қышқылдар (НхАу), тҧздар (КхАу). 
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1. Оксидтер ҥшке бӛлінеді: 

1) Қышқылдық оксидтер -    SO2 кӛміртегі (IV) оксиді 

                                                        P2O5 (V) фосфор оксиді 

2)Негіздік оксидтер -  CaO кальций оксиді 

                                      CuO мыс оксиді 

3) Амфотерлі оксидтер - Al2O3 алюминий оксиді 

                                         ZnO мырыш оксиді 

 

Негіздік оксидтерге тән химиялық қасиеттері: 

1) Сумен әрекеттеседі. Na2O + H2O →2NaOH   CaO + H2O → Ca(OH)2 

2) Кҥшті қышқылдармен әрекеттеседі. 

MgO + 2HCl →MgCl2 + H2O  BaO + H2SO4 →BaSO4↓ + H2O   

 

3) Негіздік және қышқылдық оксидтер ӛзара әрекеттеседі 

CaO + CO2 →CaCO3    BaO + SiO2 → BaSiO3  

 

Қышқылдық оксидтерінің қасиеттері 

1) Сумен әрекеттеседі 

SO3 + H2O → H2SO4    P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 

 

2) Сілтімен әрекеттеседі, тҧз және су тҥзіледі 

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O 

 

3) Қышқылдық оксидпен негіздік оксид ӛзара әрекеттескенде тҧз тҥзіледі. 

CaO + SiO2 → CaSiO3 

Екідайлық оксидтерінің қасиеттері 

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O 

ZnO + NaOH → Na2ZnO2 + H2O 

 

2.Негіздерге 4 тҥрлі химиялық қасиеті тән: 

1) Сілтілер қышқылдың оксидтермен әрекеттесіп тҧз бен су тҥзеді. 

2NaOH + SiO2 → NaSiO3 + H2O 

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O 

Бейорганикалық қосылыстардың кластары 

ОКСИДТЕР ҚЫШҚЫЛДАР 

НЕГІЗДЕР  ТҦЗДАР 

Тҧз тҥзбейтін Тҧз тҥзетін Оттекті 

Оттексіз 

Суда еритіндер 

Суда ерімейтіндер 

Орта 

Қышқыл 

Негіздік  

Негіздік 

Қышқылдық 

Екідайлық 

1 сызба  
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2) Негіздер мен қышқылдар арасында бейтараптану реакциясы жҥреді. 

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O 

 

3) Сілті мен метал тҧздар әрекеттесіп жаңа тҥр және ерімейтін негіз. 

3NaOH + FeCl3 → 3NaCl + Fe(OH)3 

 

4) Екідайлы негіздер екіжақты қасиет кӛрсетіп қышқылда негізбенде әрекеттеседі. 

Al(OH)3 +6HCl → 2AlCl3 + 3H2O 

 

3.Қышқылдар оттекті (H2SO4) және оттексіз (HCl) болады. 

Қышқылдарға тән қасиеттер 

1) Қышқылдармен әрекеттеседі (Металдардың кернеулік қатары)  

Ca + 2HCl → CaCl2 +H2↑ 

Сu + HCl → H2↑ ығыстырмайды 

 

2) Негіздік оксидтермен әрекеттеседі 

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O 

 

3) Негіздермен әрекеттеседі 

Ca(OH)2 + HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O 

 

4) Тҧздармен алмасу реакциясына тҥседі 

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2CO3  →CO2↑ 

H2O 

4.Тҧздарға 5 тҥрлі қасиет тән: 

1)Металдармен әрекеттеседі 

Hg(NO3)2 + Zn → Zn(NO3)2 + Hg 

 

2) Сілтімен әрекеттеседі 

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓+ Na2SO4 

 

3) Қышқылмен әрекеттеседі 

CuSO4 + H2S → CuS↓ + H2SO4 

 

4) Тҧздар ӛзара бірімен-бірі әрекеттеседі 

CaCl2 + Na2SO4 → CaSO4↓ + 2NaCl 

5) Кейбір тҧздарды қыздырғанда айырылады. 

CaCO3 → CaO + CO2↑ 

 

Бақылау сҧрақтары: 

1. Оксидтер, негіздер, қышқылдар, тҧздар дегеніміз не? 

2. Оксидтерге тән химиялық қасиеттер. 

3. Негіздердің  сілтімен, қышқылдармен, тҧздармен, әрекеттесу реакция теңдеулерін 

жаз.  

4. Қышқылдардың металмен, негіздік оксидтермен, негіздермен, тҧздармен алмасу 

реакция теңдеуі. 

5. Тҧздар металдармен, сілтімен қышқылмен, ӛзара әрекеттесу  және тҧздардың 

айырылу реакция теңдеуі. 

 

 

ІІ бӛлім. Органикалық химия 

Тақырып 2.1  А.М.Бутлеровтың химиялық құрылыс теориясы. 

Жоспар: 
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1. Органикалық химияға кіріспе. 

2. Органикалық қосылыстар. 

3. Органикалық заттардың ерекшеліктері.  

Органикалық химия – кӛмірітегі қосылыстарын – кӛмір сутектермен олардың 

туындыларын зерттейді. Органикалық қосылыстардың қҧрамына кӛміртегімен сутегімен 

басқа Д.И.Менделеевтің периодтық жҥйесіндегі элементтердің кӛпшілігінің енуі мҥмкін. 

Органикалық қосылыстардың қҧрылыс теориясын А.М.Бутлеров барлық деректер мен 

ережелерді жинап тҧтас бір жҥйеге келтірген. Оның теориясының негізгі қағидалары: 

1) Молекулада атомдар тәртіпсіз орналаспайды, олар ӛздерінің валенттілігіне сәйкес 

ӛзара бір-бірімен белгілі ретпен байланысады. 

2) Затардың қасиеттері молекула қҧрамына қандай элементтің атомдары және қанша 

мӛлшерде кіргеніне ғана байланысты емес, сондай-ақ молекуладағы атомдардың байланысу 

ретіне олардың бір-біріне ӛзара әсер ету тәртібіне байланысты. 

Мысалы:  

1) CH4    Метан     H     

                             | 

                     H – C – H 

                             | 

                            H  

 

Метанның қҧрылыс формуласы 

2) C6H6    Этан       

                            H    H   

                             |      | 

                     H – C – C – H  

                             |      | 

                            H    H  

Этанның қҧрылыс формуласы 

3) Пропан C3H8     H3C – CH2 – CH3 

                        

                          H    H   

                           |      | 

                   H – C – C – H  

                           |      | 

                          H    H  

 

Органикалық қосылыстарда кӛміртегі ІV-ті кӛрсетеді. 

Молекулада атомдардың байланысу тәртібі кӛрсетілген химиялық формула немесе 

қҧрылыс формуласы деп аталады. 

Изомерия – молекулалық формулалары бірдей бірақ қҧрылысы жағынан 

айырмашылығы бар екі немесе одан да кӛп заттардың бола алатының кӛрсететін қҧбылыс 

«Изос» грек сӛзі – «тең» деген мағынаны білдіреді. 

Мысалы: бутан 

4) C4H10   

H3C – CH2 – CH2 – CH3 

бутан  

H3C – CH – CH3 

              |                          изобутан 

           CH3 

 

Қайнау температурасы бутандікі 0,5ºС изобутанда 11,7ºС болады. 

Молекуладағы атомдар немесе атомдар тобы біріне-бірі ӛзара әсер етеді. 

 

Бақылау сурақтары: 

1. Органикалық химия нені зерттейді? 

2. Органикалық заттардың қҧрамындағы кӛміртек атомдары ӛзара қалай байланысады? 

3. Органикалық заттардың бейорганикалық заттармен салыстырғанда қандай 

ерекшеліктері бар? 

 

ІІ бӛлім. Тақырып 2.2 Қаныққан кӛмірсутектер 

Құрылысы. Номенклатурасы. Изомериясы. 

Жоспар:  

1. Қаныққан кӛмірсутектер қҧрылысы. 

2. Қаныққан кӛмірсутектер номенклатурасы. 
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3. Қаныққан кӛмірсутектер изомериясы. 

 

Кӛмірсутектер қҧрамы бойынша ең қарапайым органикалық қосылыстар, себебі 

олардың молекулалары екі химиялық элементтен кӛміртегінен немесе сутегінен тҧрады. 

Кӛмірсутектер: 

а) дара, қос, ҥш байланыстары бойынша; 

ә) кӛміртегі атомдарының ӛзара байланысу реттері (цикл немесе ашық тізбек) бойынша 

бірнеше кластарға бӛлінеді. 

Молекулаларында тек қарапайым – шекті деп аталады. Олар шегіне дейін сутек 

атомдарымен қаныққан. 

Шекті кӛмірсутектердің басқа да атаулары бар: қаныққан, парафиндер. Халықаралық 

номенклатурасы бойынша олар алкандар деп аталады. Алкандардың 1-ші ӛкілі – метан. 

1. Метан молекуласының қҧрылысы.   СН4 – метан молекулалық формуласы 

         

 

 

       Н 

Н  :



Cl : Н – метан электрондық формуласы 

        Н 

Метанның кеңістік қҧрылысы 

 

+6С
42

))  

 

 

1S
2
       1S

2
      

↑↓ 2S
2
  2Р

2
    ↑↓ 2S

1
  1Р

2
   

 ↑↓  ↑ ↑     ↑  ↑ ↑ ↑ 

             

  II валентті       IV валентті  

 

Кӛміртегі атомының электрондық конфигурациясы 

Гибридтену 

 

О + 

∞ 

∞ 

∞ 

 

→ 

∞ 

∞ 

∞ 

     орбиталь 

Кӛміртек атомының орбитальдарының гибридтенуі 

гибридтелген орбитальдар ӛзара тебіседі және олардың осьтері кеңістікте тетраэдрдің 

 

Метанның гомологтік қатары. 

Гомологтар – қҧрылысы мен қасиеттері жағынан ҧқсас заттар. Олар ӛзара гомологтық 

айырым деп аталатын СН2 атомдар тобы арқылы ажыратылады. 
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1 кесте 

СН4 

С2Н6 

С3Н8 

С4Н10 

С5Н12 

С6Н14 

С7Н16 

С8Н18 

С9Н20 

С10Н22 

Метан 

Этан 

Пропан 

Бутан 

Пентан 

Гексан 

Гептан 

Оксан 

Нонан 

Декан 

А
л
к
ан

д
ар

 

СН3 

С2Н5 

С3Н7 

С4Н9 

С5Н11 

С6Н13 

С7Н15 

С8Н17 

С9Н19 

С10Н21 

Метил 

Этил 

Пропил 

Бутил 

Пентил 

Гексил 

Гептил 

Октил 

Нонил 

Декил 

Р
ад

и
к
ал

д
ар

 

Жалпы формуласы: СнН2н + 2 

 

Номенклатура – жеке, дара химиялық заттардың атауларының жиынтығы және осы 

атауларды қҧрудың ережесі. 

Номенклатура екіге бӛлінеді: тарихи және жҥйелік номенклатура. 

Тарихи номенклатура – органикалық қосылыстардың алыну жолына немесе осы 

қосылысқа қасиетіне байланысты зерттеушінің берген кездейсоқ атауы. 

Жн (жҥйелі) бойынша алкандардың атаулары былай аталады. 

1) молекуладағы ең ҧзын кӛміртек атомның тізбегі тыңдап алынады. 

2) Кӛміртек атомдарын нӛмірлеу радикал қай шетіне жақын орналасса сол жақтан 

басталады. 

3) Егер кӛміртек тізбегінде орынбасушылар болса және олар кӛміртек тізбегінде тізбек 

шетінен бірдей қашықтықта орналасқан болса, нӛмірлеуді тармақталудың кӛп жағынан 

бастайды. 

4) Егер кӛміртек тізбегінде оның шетінен әр тҥрлі қашықтықта орналасқан әр тҥрлі бірнеше 

орынбасушылар болатын болса, онда кӛміртек атомын нӛмірлеуді кӛміртек атомының саны 

аз радикал орналасқан тізбек жағынан бастайды. 

1. 

  CH3 ― CH ― CH2 ― CH ― CH3 

    |    |   

CH3 ― CH2 ― CH2    CH2   

        |   

        CH3   

2 пропил 4 этил пентан 

2. 

CH3 ― CH ― CH2 ― CH ― CH2 ― CH3 

  |    |     

  CH3    CH3     

2,4 диметил гексан 

3. 

CH3 ― CH2 ― CH ― CH ― CH2 ― CH2 ― CH ― CH2 ― CH3 

    |  |      |     

    CH3  CH3      CH3     

3,4,7 триметил нонан 

4. 

CH3 ― CH2 ― CH ― CH2 ― CH ― CH2 ― CH3 

      |     |     

    C2H5    CH3     

 

3 метил 5 этил гептан 
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Изомериясы 

Пентанда 3 изомерия бар: С5Н12 

 

1). H3C – CH2 – CH2 – CH2 – CH3   пентан 

2). H3C – CH2 – CH – CH3 

                 |                                           2 метил бутан 

                CH3 

3).  

     CH3 

  |                                            

H3C – C –  CH3 

  |                               2,2 диметилпропан                 

     CH3 

 

Бақылау сҧрақтары:  

1. Қаныққан кӛмірсутектер дегеніміз не? 

2. Қаныққан кӛмірсутектердің қҧрылысы қандай?  

3. Гомологтар дегеніміз не? Қаныққан кӛмірсутектер гомологты қатары? 

4. Тарихи, жҥйелі номенклатура дегеніміз не? 

5. Жҥйелеу номенклатурасы бойынша алкандардың атаулары қалай беріледі? 

6. Қаныққан кӛмірсутектерге изомерияның қандай тҥрі тән? 

 

ІІ бӛлім. Тақырып 2.3  Қаныққан кӛмірсутектердің қасиеттері, алынуы, қолдануы. 

Циклоалкандар (Циклопарафиндер) 

 

Жоспар:  

1. Қаныққан кӛмірсутектердің физикалық, химиялық  қасиеттері 

2. Қаныққан кӛмірсутектердің алынуы 

3. Қаныққан кӛмірсутектердің қолдануы 

4. Циклоалкандардың қҧрылысы. 

5. Циклоалкандардың номенклатурасы. 

6. Циклоалкандардың изомериясы. 

7. Циклоалкандардың алынуы. 

8. Циклоалкандардың химиялық,физикалық қасиеттері. 

 

1. Физикалық қасиеті 

СН4 

С2Н6 

С3Н8 

С4Н10 

 

 

 

қалыпты жағдайда тҧздар  

 

С5Н15 -ге дейін сҧйықтықтар 

С16 бастап қатты заттар 

Барлық алкандар суда ерімейді және судан жеңіл, бірақ органикалық еріткіштерде және 

бірінде жақсы ериді. 

Қатты және газ кҥйіндегі кӛмірсутектердің иісі болмайды. Ал сҧйық алкандарға бензин иісі 

тән. Молекулалық массалары ӛскен сайын алкандардың қайнау және балқу температуралары 

біртіндеп белгілі заңдылықпен ӛсе бастайды, тығыздығы да артады. 

2. Химиялық қасиеті 

1) Галогендеу (галоген сутектің орнын басады) реакция жарықтың әсерінен жҥреді. 

CН4  + Cl2 
 CН3Cl + НCl 

    хлорметан 

 

2) Нитрлеу 

CН4  + НNО3 → CН3NО2 + H2О 
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  нитрометан 

NО2 – нитротоп сутектің орнын басады. 

 

3) Тотығу (алкандардың жануы) 

CН4  +  2О2 → СО2  + 2H2О + 880 кДж 

C3H8 +  5О2 → 2СО2  + 4H2О + Q 

пропан 

 

4) Алкандардың термиялық ыдырауы. 

CН4   С1000t С + 2H2 

2CН4   С1500t С2H2 + 3H2 

      ацетилен 

 

5) Изомерлену 

H3C – CH2 – CH2 – CH3 → CH3 – CH – CH3 

                                            |                                            

                        CH3 

бутан     изобутан 

Қыздырғанда және ӛршікті қатысында қалыпты қҧрылысты кӛмірсутектер тармақты 

қҧрылысты кӛмірсутектерге айналады. 

Катализаторды қыздырғанда жҥреді. 

3.Алынуы. 

Қаныққан сутектердің негізгі кӛзі мҧнай мен табиғи газдар. 

1) Метан батпақ тҥбіндегі ӛсімдік қалдықтары бактериялар әсерінен шіріген кезде тҥзілетін 

болғандықтан – батпақ газы деп аталады. Синтетикалық жолмен метанды кӛмір мен сутектен 

алады. Реакция тек ӛршіткі қатысында және 650ºС-қа дейін қыздырғанда жҥреді. 

C + 2H2  
С650 CН4    

2) Зертханада метанды сірке қышқылының натрий тҧзын қатты натрий гидроксидімен қосып, 

балқыту арқылы алады. 

     О 

   // 

CН3  – С  + NаОН  t CН4   + Nа2СО3 

   \ 

   О – Nа 

натрий ацетаты 

4.Қолданылуы. 

1) Орын ретінде 

2) Ӛндірісте, тҧрмыста (пропан) 

3) Моторлық жанармай ретінде, ракеталық, қозғалтқышта. 

4) Сҧйық және қатты алкандар, майлағыш материалдар. 

5) Резеңке ӛндірісінде, каучукке қосымша материал рет. 

6) Лак бояу ӛнеркәсібінде 

7) Хлорметан тоңазытқыш агент ретінде 

 

CH2Cl2  

CHCl3   майлар, шайырлар, каучук ҥшін жақсы еріткіштер 

CCl4   

4.Тҧйықталған циклді қҧрылысты қаныққан кӛмірсутектерді циклопарафиндер немесе 

циклоалкандар деп аталады. 

5.Циклопарафиндер қҧрылысы, номенклатурасы, изомериясы. 

 

Циклопарафиндердің жалпы формуласы                 СпН2п       .                        
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7.Алынуы. 

1) Қаныққан кӛмірсутектердің галоген туындыларына металдармен  әсер ету арқылы: 

 

CH2 – CH2 – CH2 + Zn → циклопропан + ZnBr 

|    | 

Br    Br 

1,3 дибромпропан 

 

2) Теория жҥзінде алкандардан артық сутек атомдарын ҥзу арқылы алуға болады: 

 

       Н                                    Н 

        |                                      | 

Н – С – СН2 – СН2 – СН2 – С – Н →    + Н2 

        |                                      | 

       Н                                    Н 

   

3) Циклопарафиндерді мҧнайдан бӛліп алуға болады.  

8.Физикалық қасиеттері Циклопарафиндер суда ерімейтін, бірақ органикалық 

еріткіштерде онай еритін тҥссіз газдар және сҧйықтықтар. Циклопропан, циклобутан – газ. 

С5 – С8 – сҧйық заттар. 

С9-дан бастап – қатты заттар. 

 

Химиялық қасиеттері 

1) Галогендеу (жарық әсерінен жҥреді)  

 

  + Cl2 →  – Сl + НCl 

  хлорциклопропан 

2) Гидрлеу (сутектің қосылуы) 

  + Н2 → Н3С – СН2 – СН3 пропан 

 

3) Жану 

С3Н6 + О2 → 3СО2 + 3Н2О /х2 

2С3Н6 + 9О2 →6СО2 + 6Н2О 

Бақылау сҧрақтары:  

1. Қаныққан кӛмірсутектердің физикалық қасиеттерін сипатта? 

2. Гологендеу, нитрлеу, тотығу, алкандардың термиалық ыдырау, изомерлену 

реакция теңдейлерін жаз? 

3. Қаныққан кӛмірсутектердің алыну жолдары? 

4. Қаныққан кӛмірсутектері қайда қолданылады? 

5. Циклоалкандар дегеніміз не? 

6. Циклоалкандардың қҧрылысы, жҥйелеу номенклатурасы бойынша қалай атау 

беріледі? 

7. Циклоалкандардың алыну жолдары? 
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8. Циклоалкандардың физикалық қасиеті 

9. Циклопропанның галогендеу, гидрлеу, жану реакция теңдеуін жаз? 

 

ІІ бӛлім. Тақырып 2.4  Қанықпаған кӛмірсутектер (алкендер) 

Жоспар: 

1. Алкендердің қҧрылысы. 

2. Алкендердің номенклатурасы. 

3. Алкендердің изомериясы. 

4. Алынуы. 

5. Физикалық, химиялық қасиеті. 

6. Қолданылуы. 

Алкендер дегеніміз – қҧрамындағы кӛміртек атомдарының арасында қос немесе ҥш 

байланыста болатын кӛмірсутектер. 

 

Қос (=) 

         байланыстар 

Ҥш (≡)  

Қанықпаған кӛмірсутектер 

 
           ен                               диен                              ин 

                                                 =                                = =                                ≡ 

                              (бір қос байланыс)         (екі қос байланыс)        (бір ҥш байланыс) 

 

Бҧл кӛмірсутектердің молекулаларында сутек атомдарының саны қаныққан 

кӛмірсутектерінен аз болғандықтан, оларды қанықпаған деп атайды. Қанықпаған 

кӛмірсутектердің ӛкілі – этилен. 

С2Н4   молекулалық формуласы 

 

Н\          /Н 

    С = С 

Н/         \Н  қҧрылымдық формуласы 

 

Гибридтенуге бір s және 2p электрон бҧлттары ҧшырайды, сондықтан ол sp
2
 

гибридтену деп атайды. 

 

 

О    + 

∞ 

 

∞ 

 

→ 

∞ 

∞ 

∞ 

s-орбиталь   p-орбиталь    sp
2
-орбиталь 

Молекулалық 

формуласы 
Қҧрылымдық формуласы 

Номенклатурасы 

Тн Жн 

С2Н4 Н2С = СН2 этилен этен 

С3Н6 Н2С = СН – СН3 пропилен пропен 

С4Н8 Н2С = СН – СН2 – СН3 бутилен 1-бутен 

 Н3С – С = СН2  

            | 

          СН3 

изобутилен 2 метил 1 пропен 

С5Н10 Н3С – СН2 – СН2 – НС = СН2 пентилен (амилен) 1-пентен 

 Н3С – СН2 – СН = СН – СН3 пентилен 2-пентен 

 Н3С – СН – СН = СН2 

                       | 

                     СН3 

изоамилен 2 метил 1 бутен 
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С8Н16 

 

 

 

Н2С = СН – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3    1 

гептен 

                                                                            

Н3С – СН2 – СН2 – СН = СН – СН2 – СН2 – СН3            4 октен 

 

Н3С – СН2 – СН – СН2 – С = СН2    2,4 диметил 1 гексен 

                       |                   | 

                    СН3              СН3 

 

                    СН3 

                     |          

Н2С = СН – С – СН – СН2      3,3,4 триметил 1 пентен 

                     |         | 

                    СН3   СН3               

Алынуы 

1) Дегидрлеу реакциясы (сутектің атомдарының бӛлінуі) реакция катализатор қатысында 

қыздыру арқылы жҥреді. 

СН3 – СН2 – СН2 – СН3  
ґршt  Н2С = СН – СН2 – СН3 + Н2 

Бутан     бутилен (1 бутен) 

2) Зертханада этиленді этил бутилен спуттін дегидраттау арқылы алады. 

СН3 – СН2 – ОН   42SOH СН2 = СН2 + Н2О 

С2Н5ОН (этил спирті)   42SOH С2Н4 + Н2О 

3) Ӛндірісте этилен кӛмірсутектері қаныққан кӛмірсутектерден мҧнай термиялық ыдырату 

арқылы алынады. 

Физикалық қасиеті 

Этилен – тҥссіз, иіссіз, ауадан жеңіл, суда нашар, ал эфирде жақсы еритін газ. 

Этилен С2Н4 

Пропилен  С3Н6   газдар 

Бутилен  С4Н8 

С5–С18  – сҧйық заттар  С19 –ден  – қатты заттар 

Кӛміртек атомдарының саны ӛскен сайын алкендердің балқу қайнау температуралары 

және тығыздықтары арта бастайды. 

Химиялық қасиеті 

1) Гидрлеу   

СН3 – СН = СН2 + Н2  
ґршt 

 СН3 – СН2 – СН3 

Пропилен    пропан 

 

2) Галогендеу 

 

 СН3 – СН = С – СН3 

                     | 

                  СН3 

изоамилен 2 метил 2 бутен 

 СН3 – СН – СН = СН2 

                       | 

                    СН3 

изоамилен 2 метил 1 бутен 

2 кесте 

 

С6Н12 

С7Н14 

С8Н16 

С9Н18 

С10Н20 

 

Гексилен 

Гептилен 

Октилен 

Нонилен 

Декилен 

 

Гексен 

Гептен 

Октен 

Нонен 

Декен 



20 

СН3 – СН = СН2 + Br2  
ґршt  СН – СН – СН2 

пропилен                                      |         |    1,2 дибромпропан 

                 Br     Br 

3) Гидраттау 

СН2 = СН2 + Н2О  
ґршt  С2Н5ОН 

 

4) Гидрогалогендеу  

СН2 = СН2 + НBr → СН3 – СН2Br 

    бромэтан 

5) Жану  

С2Н4  + 3О2 → 2СО2 + 2Н2О 

 

6) Тотығу 

СН2 = СН2  + «О» + 2Н2О   4KMnO  СН2 – СН2 

               |         |  этиленгликоль 

              ОН    ОН 

7) Полимерлену 

Полимерлену реакциясы – тӛменгі молекулалық қосылыстан жоғарғы молекулалық қосылыс 

тҥзу. 

n(СН2 = СН2) →  (– СН2 – СН2–)n 

 

Бақылау сҧрақтары:  

1. Қанықпаған кӛмірсутектер дегеніміз не? Қҧрылысы, гомологты қатары? 

2. Алкендерге жҥйелеу номенклатурасы бойынша атау қалай беріледі? 

3. Алкендерге изомерияның қандай тҥрі тән? 

4. Қанықпаған кӛмірсутектерді гидрлеу, этил спиртінен алу реакция теңдеуін жаз? 

5. Химиялық қасиеті. Пропеленнің гидрлеу, гологендеу, гидраттау, гидрогологендеу, 

жануреакциялары? 

6. Қолданылу аймағы 

 

 

 

 

 

 

ІІ бӛлім. Тақырып 2.5  Диен кӛмірсутектері (Алкадиендер). Табиғи және синтетикалық 

каучук. Каучук синтезі. Алкиндер. Алынуы, қасиеттері, қолданылуы. 

Жоспар:   

1. Диен кӛмірсутектері қҧрылысы. 

2. Диен кӛмірсутектері номенклатурасы. 

3. Диен кӛмірсутектері изомериясы. 

4. Диен кӛмірсутектері физикалық, химиялық қасиеттері. 

5. Алкиндердің қҧрылысы 

6. Алкиндердің номенклатурасы 

7. Алкиндердің изомериясы 

8. Алкиндердің алынуы 

9. Алкиндердің қасиеттері 

10. Алкиндердің қолданылуы. 

 

Диен кӛмірсутектері – молекулаларында 2 қос байланыс болатын кӛмірсутектер. 

СnН2n–2  алкодиендер жалпы формуласы  

1) Н2С = С = СН2 1,2 пропадиен 

2) Н2С = С = СН – СН3  1,2 бутадиен бутадиеннің екі изомері бар. 

    Н2С = СН – СН = СН2    1,3 бутадиен 
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3) Н2С = С = СН – СН2 – СН3  1,2 пентадиен (1,3; 1,4) 

 

Пентадиеннің 6 изомері бар. 

Н2С = С – СН = СН2 – СН3   1,3 пентадиен 

Н2С = С – СН – СН2  = СН3   1,4 пентадиен 

СН3 – С = С = СН2     

            | 

           СН3  

3 метил 1,2 бутадиен 

СН2  = С – СН = СН2     

             | 

            СН3 

2 метил 1,3 бутадиен 

 

Химиялық қасиеті 

1) Гидрлеу (сутек молекулалық қосылуы) 

СН2  = СН – СН = СН2  + Н2 →  СН3 – СН = СН – СН3 

1,3 бутадиен    2 бутен 

 

2)Бромдану 

СН2  = СН – СН = СН2  + Br2 →  СН2 – СН = СН – СН2 

                                                       |                             |  1,4 дибром 2 бутен  

           Br                        Br 

СН2  = С – СН = СН2   

             |    2 метил 1,3 бутадиен 

            СН3 

Алкиндер 

Алкиндердің молекулаларында 1,3 байланыс болатын қанықпаған кӛмірсутектер. 

Алкиндердің қарапайым ӛкілі – ацетилен. 

С2Н2 молекулалық формуласы   НС ≡ СН ацетиленнің қҧрылыс формуласы 

 

О  + 

 

 

∞ 

 

→ 
∞ 

∞ 

s-орбиталь   p-орбиталь   sp-орбиталь   

Ацетилен молекулаларында кӛміртектің әр атомында 2 қарапайым байланыстан бар, 

гибриттенуге s және p орбиталь қатысады. Бҧл sp гибриттену деп аталады. 

Кӛміртектің әр атомының 2р орбитальдары гибриттенуге ҧшырамай ӛзгермеген кҥйде 

қалады. Кӛміртек атомының гибриттелген р-орбитальдары кеңістікте 180ºС-бҧрыш жасап 

орналасады. 

Ацетилен кӛмірсутектерінің гомологтық қатары, номенклатурасы, изомериясы. 

3 кесте 

Гомологтық қатары + 

СН2 

Қҧрылыс формуласы (изомері) Атаулар (Жн) 

С2Н2 НС ≡ СН Тн ацетилен 

Жн этин 

С3Н4 Н3С – С ≡ СН 1 пропин 

С4Н6 НС ≡ С – СН2 – СН3    1 бутин 

 Н3С – С ≡ С – СН3    2 бутин 

С5Н8 НС ≡ С – СН2 – СН2 – СН3    1 пентин 

 НС – С ≡ С – СН2 – СН3    2 пентин 

 НС ≡ С –– СН3   

           | 

        СН3 

3 метил 1 бутин 

С6Н10 НС ≡ С – СН2 – СН2 – СН2 – СН3    гексин 

С7Н12 Н3С – С ≡ С – СН2 – СН2 – СН2 – СН3    2 гептин 

С8Н14 НС≡ С– СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3    октин 
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С9Н16 Н3С–СН2–СН2–СН2–СН2–СН2–СН2–С ≡ НС нонин 

С10Н18 НС≡С–СН2–СН2–СН2–СН2–СН2–СН2–СН2–СН3    декин 

 

Алынуы 

1) Зертханада, ӛндірісте корбидтік әдіспен алады. 

     CaC2  +  2Н2О   →  С2Н2↑ + Ca(OH)2 

кальций карбиді          ацетилен              

3C + CaО  t CaC2 + CO 

 

2) Табиғи газдан алынады. 

2CН4   C1500  СН ≡ СН+ 3Н2 

Физикалық қасиеті 
С2Н2 (ацетилен) – тҥссіз, ауадан аздап жеңіл газ, таза ацетиленнің иісі болмайды, суда нашар 

ериді, улы емес. 

Техникалық кальций карбидінен алынатын ацетиленнің жағымсыз иісі бар, ӛйткені 

оның қҧрамында басқа қосындылармен улы фосфор гидриді  РН3 болады. Мҧндай ацетилен 

улы. 

Химиялық қасиеті 

1) Гидрлеу (сутегін қосу) 

НС ≡ СН +Н2  
PtNi,  Н2С = СН2                     С2Н2 → С2Н4 → С2Н6 – ны былай жазуға болады                                               

этилен 

                                                                   

Н2С = СН2 +Н2  
PtNi,  Н3С – СН3 

                                                                        этан 

2) Галогендеу 

НС ≡ СН +Br2 → НС = СН                           1,2 дибром этан 

                                |         |   

                   Br      Br 

                                Br  Br 

                                          |         | 

СН Br = СНBr +Br2 → НС – СН             1,1,2,2 тетрабром этан 

                                                  |         |   

                              Br       Br 

Қысқаша:         

3) Тотығу. 

Калий пермонганатының ерітіндісіне ацетиленді жібергенде ерітінді тҥссізденеді. Бҧл 

реакция – ацетиленге сапалық реакция болып табылады. 

 

4) Жану. 

С2Н2 + О2 →  2СО2 + Н2О + 2610 кДж/х2 

2С2Н2 + 5О2→  4СО2 + 2Н2О +Q 

 

Қолдануы 

   СHBr2 – CHBr2 Ацетиленге сапалық реакция 

3 сызба 
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Бақылау сҧрақтары:  

1. Бақылау сҧрақтары:  

2. Диен кӛмірсутектері дегеніміз не? 

3. Диен кӛмірсутектеріне изомерияның қандай тҥрлері тән? 

4. 1,3 – бутодиенді гидрлеу, бромдау реакция теңдеулерін жаз? 

5. Алкиндердің дегеніміз не? Қҧрылысы? 

6.  Жҥйелеу  номенклатурасы бойынша алкиндерге қалай атау беріледі? 

7. Алкиндерге изомерияның қандай тҥрлері тән? 

8. Алкиндерді корбиттік әдіспен, табиғи газдан алу жолдары? 

9. Ацителеннің гидрлену, гологендену, тотығу, жану реакция теңдеулерін жаз?  

10. Ацителеннің қолданылуы. 

 

ІІ бӛлім. Тақырып 2.6 Аромат кӛмірсутектер (Арендер). Бензол 

Жоспар: 

1. Аромат кӛмірсутектер қҧрылысы. 

2. Аромат кӛмірсутектер номенклатурасы, изомериясы.  

3. Аромат кӛмірсутектер қасиеттері. 

4. Аромат кӛмірсутектер алынуы. 

5. Аромат кӛмірсутектер қолданылуы. 

 

1) Аромат кӛмірсутектердің қарапайым, ең маңызды ӛкілі – бензол. (С6Н6) 

                                 
 

Кекуле формуласымен ӛрнектеу 

 

Бензол молекуласында кӛміртектің барлық атомдары sp
2
 гибридтену кҥйінде болады. 

Гибридтенуге 1s және 2p орбитальдар қатысады. Кӛміртектің әрбір атомы кӛршілес екі 

кӛміртек атомдарымен сигма байланысы бар дҧрыс алты бҧрыш тҥзеді, демек олардың 

араларындағы бҧрыштар ӛзара тең және 120º- ты қҧрайды. 

2)  

4 кесте 

Гомологиялық 

қатары 
Қҧрылыс формуласы 

Номенклатурасы 

Тн Жн 

С6Н6 

 

 

 

 
 

 

бензол бензол 

С2Н2 қолданылуы 

Синтетикалық каучук, 

пластмасса 

, полимер 

Жасанды тері, клеенка, 

поливинил хлориді 
Электр сымдарының 

оқшаулағыштар 
 

 

Еріткіш Медициналық 

желім 
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С7Н8 

 

  СН3 

 
 

  

 

 

 

толуол 1 метил – бензол 

С8Н10 

этилбензол 

 

 

 

1 этилбензол 

 

 

ортоксилол 

 

1,2 диметилбензол 

 

метаксилол (М-ксилол) 

 

1,3 диметилбензол 

параксилол (п-ксилол) 1,4 диметилбензол 

 

3) Физикалық қасиеті. 

Бензол (С6Н6) – ҧшқыш, тҥссіз, ӛртқауіпті, ӛзіне тән иісі бар сҧйықтық. Суда ерімейді, бірақ 

ӛзі басқа органикалық заттар ҥшін жақсы еріткіш болып  табылады. Қайнау температурасы – 

80,1ºС, балқу тепмературасы – 5,5 ºС. 

Химиялық қасиеті 

 

1). Бромдау. 

 
 

2) Нитрлеу 

 
3). Гидрлеу 

 
 

4). Галогендеу 
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5). Жану 

С6Н6 + О2  → 6СО2 + 3Н2О /х2 

2С6Н6 + 15О2  →12СО2  + 6Н2О  қара тҥтін бӛлып жанады. 

 

Алынуы 

1) Аромат кӛмірсутектер – таскӛмір және мҧнайдан алады. Кокс пештерінде таскӛмірді ауа 

жібермей 1000-1100ºС-да қыздырғанда басқа заттармен қоса, таскӛмір шолбыры мен кокс 

газы тҥзіледі. Ӛзіне тән иісі бар қара қою сҧйықтық - , таскӛмір шайыры қҧрамында кӛптеген 

аромат қосылыстар болады. Оны айдағанда бензол және оның туындылары толуол, ксиол 

алынады. Бензол және оның гомологтары мҧнай ӛңдеу кезінде алынады. 

2) Циклоалкандардан алу. Бензолды циклогександы дегидрлеу арқылы алуға болады.  

 
3) Алкандардан алу.  

 
 

4) Ацетиленнен алу. Ацетиленді қатты қыздырған кӛмір арқылы жіберіп, одан бензол алуға 

болады. 

 
Бақылау сҧрақтары:  

1. Аромат кӛмірсутектер дегеніміз не? 

2. Аромат кӛмірсутектер номенклатурасы, изомериясы?  

3. Бензолдың бромдану, нитрлену, гидрлеу, гологендеу, жану реакция теңдеуін жаз?  

4. Аромат кӛмірсутектерді циклоалкандардан, ацителеннен алу реакция теңдеуін жаз? 

5. Аромат кӛмірсутектер қолданылуы. 

 

 

 

 

ІІ бӛлім. Тақырып 2.7  Кӛмірсутектердің галоген туындылары 

Жоспар:  

1. Галоген алкандар номенклатурасы және изомериясы  

2. Галоген алкандардың алынуы. 

3. Галоген алкандардың қасиеттері 

 

Номенклатура және изомерия (галоген алкандар). 

 Жҥйелеу номенклатурасы бойынша атау беру ҥшін; 

а) кӛміртегі атомдарын нӛмірлейміз, галоген атомы жақын тҧрған жақтан. 

б) алдымен галогенді кӛрсетеміз, содан соң ҧзын тізбектегі атқа атау береміз. 

1) 1 хлорпропан                                                                                2 хлорпропан 

        1      2              3 

Н3С – СН2 – СН2Cl                                                                   Н3С – СН – СН3 
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                                                                                                                                                                          |   

                                                                                                               Cl   

2) Хлорбензол 

                   СН       Сl 

                 //      \    / 

              HC       C 

                |          || 

              HC     CH 

                 \\       / 

                   СН 

Егер орынбасушы топ екеу болса, онда атауды алфавит бойынша береді. 

        1             2              3            4              5 

1) СН3 – СН – СН2 – СН – СН3                                2 бром 4 метилпентан 

                |                              |   

               Br                СН3 

 

               3         2          1 

2)  Н3С – СН – СН2Cl                                               2 метил 1 хлорпропан 

                 |                 

                СН3        

Галоген алкандардың алынуы. 

1) Алкандарға галогенді қосу арқылы. 

СН4 + Cl 
h  + НCl 

 

СН3Cl + Cl2 → СН2Cl2 + НCl  

 

СН2Cl2 + Cl2 → СНCl3  

 

СНCl3 + Cl2 → СCl4 + НCl 

2) Қанықпаған кӛмірсутектерге тҧз қышқылын қосу арқылы алуға болады. 

 Н2С = СН2 + НCl → Н3С – СН2Cl       

    этилен                        хлорэтан 

3) Спирттерге тҧз қышқылын қосып суды ығыстыру арқылы. 

С2Н5ОН + НCl → С2Н5Cl + Н2О 

                                хлорэтан 

4) Бензолдың галоген туындыларын темір тҧздарының қатынастарында ашуға болады. 

С6Н6 + Cl2   3FeCl  С6Н5Cl + НCl 

                                  хлорбензол 

Галоген алкандардың қасиеттері 

1) Физикалық қасиеті. 

Галоген алкандардың алғашқы ӛкілдері газ тәрізді заттар. Ортаңғы ӛкілдері – сҧйықтықтар, 

ӛзіне тән тәтті иісі бар. Галоген алкандар суда нашар ериді, органикалық еріткіштерде жақсы 

ериді. 

2) Химиялық қасиеті.  

1. Орынбасу реакциясы. 

С2Н5Cl + NaОН → С2Н5ОН + NaCl 

2. Айырылу реакциясы. 

СН3 – СН2Cl + NaОН  
спирт  СН2 = СН2 + NaCl + Н2О 

                       
                          ерітінд.         

этилен 

3. Вюрц реакциясы. 

2СН3Cl + 2Na  t

 С2Н6 + 2NaCl 
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    СН2 – СН2  

     |                           

    СН2 – СН2  

Cl  

       +  Zn   

Cl 

     Н2С ___ СН2 

→    |            |         +  ZnCl2        

    Н2С  ___ СН2                    

 

Кейбір ӛкілдерінің қолдануы (хлорметан, хлорэтан, дихлорэтан, фреон, хлорэтен) 

Хлорэтан (этилхлорид С2Н5Cl) – газ, ол сҧйықтыққа оңай айналады (ІІІ тҥсті таб-ны 

қара). Егер осы затты аздап қолға тамызып байқасақ, онда тез суланып кетеді де, орны қатты 

суынады; хлорэтанның бҧл қасиетін медицинада жеңіл операцияда мҧздатып қатыру ҥшін 

сол жерді анестезиялау ҥшін пайдаланады. 

Дихлорэтан (1,2-дихлорэтан С2Н4Cl2) – нашар тҧтанатын, ҧшқыш, сҧйықтық. 

Кӛптеген органикалық заттар жақсы еритін болғандықтан, ол майлар мен шайырларды еріту 

ҥшін, тоқыма материалдарын тазарту, т.б. ҥшін қолданылады. Дихлорэтан ағзаға әсер етуші 

зат ретінде, ауыл шаруашылығында астық қоймаларын тазарту ҥшін қолданылады. 

Хлорметан (СН3Cl) – газ тектес зат. Сҧйық кҥйге оңай айналады және қайта буланған 

кезде кӛп мӛлшерде жылу сіңіретін болғандықтан, салқындатқыш зат ретінде тоңазытқыш 

қоңдырғыларда пайдаланылады. Органикалық синтезде метилдегіш реагент ретінде 

қолданылады. 

Фреондар  – молекуласында фтор және хлор атомдар бар органикалық қосылыстар. 

Еріткіштер, Ӛртсӛндіргіш заттар және салқындатқыш қосылыстар ретінде қолданылады. 

Фреондарды дҧрыс пайдаланбау озон қабатын бҧзып, жер бетіндегі тіршілікке қауіп 

тӛндіреді. 

Винихлорид (хлорэтен СН2 = СНCl) – улы газ. Поливинилхлорид ауада 

пайдаланады. 

Тетрафторэтилен (СF2=СF2) политетрафторэтилен (тефлон, фторпласт) 

пластмассасын алуға қолданылады. Тефлон химиялық заттардың әсеріне және температураға 

тӛзімді. 

Бақылау сҧрақтары:  

1. Галоген алкандарға жҥйелеу номенклатурасы бойынша атау беру жолдары? 

2. Галоген алкандарды алканнан, қанықпаған кӛмірсутектерден, спирттерден, бензолдан 

алу реакция теңдеулерін жаз? 

3. Галоген алкандардың химиялық қасиеттері: Орынбасу, айырылу, Вюрц реакциясы? 

 

ІІ бӛлім. Тақырып 2.8 Кӛмірсутектердің табиғи кӛздері  және олардың  ӛндірісі. Мұнай. 

Кӛмір, кӛмірдің, мұнайдың және газдың негізгі кең орындары 

Жоспар:  

1. Табиғи газдар 

2. Мҧнайға серік газдар 

3. Мҧнай қҧрамы, ӛңдеу әдістері, ӛнімдері. 

4. Отын. Отынның агрегатты кҥйі 

5. Қатты отынды ӛңдеу әдістері 

6. Қазақстандағы негізгі кӛмір кен орындары. 

 

Табиғи газдар кездесетін орнына қарай табиғи және  мҧнайға серік газдар болып бӛлінеді. 

1. Табиғи газ. Табиғи газдың мӛлшері тӛмен кӛмірсутектер қоспасынан тҧрады. Оның 80-

96%-ы метаннан, ал қалған бӛлігі этан, пропан, бутан газдарынан қҧралған. Табиғи газдың 

қҧрамына аз мӛлшерде пентан, кҥкіртсутек, кӛмірқышқыл газы, азот кіруі мҥмкін. 

2. Табиғатта табиғи газды екі фракцияға бӛледі: (қҧрғақ газ. пропан, бутан қоспасы). 

Қҧрғақ газ – СН4, С2Н6 қоспасы жатады. Одан айыру арқылы кҥйі, сутек, ацетилен, 

метилспирті, формальдегид, еріткіш заттар алынады. Кҥйі кӛбінесе автомобиль дӛңгелектері 

жасағанда және бояу ретінде қолданылады. 

Пропан, бутан қоспасы – олардан каучук, пластмассалар синтездейді. 

Табиғи газ жылу шығаруы кӛп болғандықтан арзан отын ретінде қолданылады. 

3. Мҧнайға серік газдар. 

Мҧнайға серік газдар қҧрамына – метаннан басқа этан, пропан, бутан, пентан, гексан кіреді. 
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Мҧнайға серік газдарды ҥш фракцияға бӛледі: 1. Қҧрғақ газ (СН4, С2Н6) 

2. Пропан, бутан қоспасы ( С3Н8, С4Н10) 

3. Газды бензин қоспасы (С5Н12, С6Н14) 

Газды бензин – ӛте ҧшқыш және тез қайнайды. Тӛмен температураның ӛзінде жақсы 

буланатындықтан суық қатты болатын жақтарда автомобиль бензиніне оталуын тездету ҥшін 

қолданылады. 

Мұнай құрамы, ӛңдеу әдістері, ӛнімдері 

Кездесетін кен орнына байланысты мҧнайдың сапалық қҧрамы да, сандық қҧрамы да 

әр тҥрлі болады. Мҧнайдың қҧрамына аз мӛлшерде кӛмірсутектер және азотты, оттекті, 

кҥкіртті қоспалар, минералды тҧздар кіреді. Мҧнайдың негізін парафиндер, 

циклопарафиндер және ароматты кӛмірсутектер қҧрайды. Олар сҧйық, еріген газ, қатты зат 

кҥйінде болады. 

Мұнай – қара қоңыр тҥсті, ӛзіне тән иісі бар, май тәріздес қоймалжың сҧйық зат. Суда 

ерімейтін, бірақ органикалық еріткіштерде ериді. Мҧнай – жаңғыш зат. Суда жеңіл. Мҧнай – 

бірден-бір табиғи сҧйық отынның кӛзі. Одан авиация, автомобиль, дизель, жылыту жҥйесі 

отындарын бӛліп алады. Мҧнайды қҧрамындағы кӛмірсутектердің қайнау 

температураларына байланысты айдау арқылы мынадай фракцияларға бӛледі: 

1. Бензин фракциясы – 40-200ºС-та айдалатын, қҧрамында С4 – С12 кӛміртек 

атомдары бар кӛмірсутектер қоспасы. 

2. Керосин фракциясы – қайнау температурасы 180-300ºС, қҧрамында С9 – С16 

кӛміртек атомдары бар кӛмірсутектер қоспасы. Бҧлар мҧнайдың ашық тҥсті ӛнімдерін 

береді. Бензиннің ӛзі авиациялық, автомобиль және т.б. бензиндер деп бӛлінеді. 

Отын – табиғи және жасанды тҥрде алынатын, жанатын қабілеті бар, энергия кӛзі және 

химиялық ӛндірістерге шикізат болып табылатын зат. 

Отын агрегаттық кҥйіне байланысты қатты, сұйық, газ тектес; тегіне қарай табиғи 

және жасанды (жартылай ағаш, кокс) болып бӛлінеді. 

Қатты отынның ӛңдеудің әдістері: 1. Пиролиз 

2. Газдандыру 

3. Гидрогендеу 

Пиролиз – кӛмірді ауа қатыстырмай, жабық реакторда 1000С температура шамасында 

қыздыру. 

Газдандыру – 1000ºС температурада қатты отынның органикалық массасын су 

буымен немесе олардың қоспасымен шала тотықтыру арқылы жанғыш газдарға айналдыру. 

Гидрогендеу – катализатор қатысында жоғары температурада және қысымда отынды 

сутекпен ӛндеу. 

Кокстеу – таскӛмірді ауа қатыстырмай кокс пештерінде 900-1050ºС температурада 

ӛңдеу әдісін таскӛмірді кокстеу деп аталады. Тҥзілетін ӛнімдер: кокс, таскӛмір шайыры, кокс 

газы және аммиак. 

Кокс – қатты зат. Оны металлургия зауыттарында домна пештерінде қолданады. 

Сондықтан механикалық беріктігі ӛте жоғары. 

Кокс газы – бағалы шикізат, әрі отын. Қҧрамына кіретін заттар  

Н2 54-59% 

СН4 23-28% 

СО 5-7% 

N2 3-5% 

СО2 1,5-2,5% 

О2 0,3-0,8% 

СmНm 2-3% 

 

Тас кӛмірді кокстеу пешінде ӛңдейді.  

Кокс пеші – 70ºС-тен астам камерадан тҥзілген жоғарғы температураға тӛзімді 

реакторлар батареясы. 

Таскӛмір шайыры – қҧрамында әр тҥрлі заттар бар сҧйықтық қоспа. Қҧрамына: 

Нафталин 5-10% 

Карбазол 1-2% 

Фенол 1,5-3,5% 

Антрацин 0,5-1,5% т.б. кіреді. 
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Газға айналу нәтижесінде генератор аппаратында отынның органикалық массасы 

генератор газына айналып минералдық бӛлімі қатты қож тҥзеді. 

Қазақстанда кӛмірдің жалпы геологиялық қоры 160млрд тоннадай, 400-ге жуық кең орны 

бар. Олардың ішіндегі ең басты кен орындары: Қарағанды, Екібастҧз, Қҧсмҧрын, Кеңдірлік 

т.б. кӛмір алқаптары бар. 

Қазақстанда 160-қа жуық мҧнай кең орындары жҧмыс істейді. Негізінен 

республикамыздың батыс ӛлкесі мҧнайлы ӛлке: Атырау, Маңғыстау, Ембі т.б. Бҧлардан 

басқа Қызылорда, Қҧмкӛл және Қумасай, Қызылқия кен орындары бар. 

Қазақстан аумағындағы барлық газ қоры – 9,5 трлн м
3
. Табиғи газ Маңғыстауда, Ембі 

алқабында Атырау, Амангелді кеніштерінде ӛндіріледі 

 

Бақылау сҧрақтары:  

1. Табиғи газдарды қандай фракцияларға бӛледі? 

2. Мҧнайға серік газдарға не жатады? 

3. Мҧнайдың негізгі қҧрам бӛлігі? 

4. Отынның тҥрлері? 

5. Қатты отынды ӛңдеу әдістерін ата? 

6. Қазақстандағы негізгі кӛмір кен орындары бойынша жалпы мағлҧмат жина. 

 

ІІ бӛлім. Тақырып 2.9 Құрамында оттек бар органикалық қосылыстар 

Қаныққан бір атомды спирттер. Фенолдар. 
Жоспар:  

1. Қаныққан бір атомды спирттердің қҧрылысы, номенклатурасы, изомериясы 

2. Қаныққан бір атомды спирттердің алынуы 

3. Қаныққан бір атомды спирттердің физикалық, химиялық қасиеттері 

4. Этил спирттінің қолдануы  

5. Кӛп атомды спирттер қҧрылысы, физикалық, химиялық қасиеттері 

6. Кӛп атомды спирттердің алынуы, қолдануы 

7. Фенолдардың қҧрылысы, физикалық химиялық қасиеттері 

8.  Фенолдардың қолданылуы, алынуы 

9.  

Спирттер – молекулаларында кӛмірсутек радикалдарымен байланысқан бір немесе 

бірнеше гидроксил тобы бар органикалық қосылыстар. 

ОН – гидроксил тобы (гидроксотоп) 

Гидрогксил – спирттердің функционалдық тобы 

Функционалдық топ деп – органикалық қосылыстардың арнайы кластарына ғана тән 

олардың қасиеттерін анықтайтын атомдар тобы. 

Құрылысы 

Спирттің негізгі ӛкілі – этил. Этил спирті – С2Н5ОН. Жалпы формуласы:    СпН2п+1ОН    .   

Н3С – СН2 – ОH 

           H    H   

             |      | 

     H – C – C – ОH  

             |      | 

            H    H  

Қҧрылыс формуласы 

      Н    Н 

Н :



C :




C :ОН     

      Н   Н 

 

Электрондық формуласы 

 

5 кесте 

Гомологтық 

қатары. 
Қҧрылымдық формуласы 

Номенклатурасы 

Тн Жн 

СН3ОН СН3 – ОН Метил спирті Метанол 

С2Н5ОН СН3 – СН2 – ОН Этил спирті  Этанол 

С3Н7ОН СН3 – СН2 – СН2 – ОН Пропил спирті Пропанол  
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С4Н9ОН СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – ОН Бутил спирті Бутанол  

С5Н12ОН СН3 – (СН2)4 – ОН Пентил  спирті (амил 

спирті) 

Пентанол 

 

Изомериясы 

Қаныққан бір атомды спирттерге изомерияның 2 тҥрі тән: 

- Кӛміртек қанқасының изомериясы – кӛміртек атомдарының орналасу ретіне байланысты. 

- Функционалдық топ орнының изомериясы С4Н9ОН 

4 сызба 

 
5 сызба 

 
 

 

6 сызба 
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7 сызба 

 
 

Алынуы 

1) Спирттердің алкандардан алуға болады (бҧл ӛте қиын процесс). Теориялық жағынан 

қызықты. 

СН4 + О → СН3ОН 

2) Алкандардың галоген туындыларын гидролиздеу: 

С2Н5С1 + НOH  ↔   С2Н5ОН + НCl 

3)Метанолды кӛміртек (ІІ) оксиді мен сутек қоспасынан тҧратын синтез газдан алады: 

СО + 2Н2   
  CuO ZnO,,105,300250 МПаС СН3ОН 

4) Этил спиртін алу мҧнайлы крекингіде кӛп мӛлшерде бӛлінетін этиленді гидраттау 

реакциясына белгіленген: 

СН2 = СН2  + НОН → С2Н5ОН 

5) Этанолды глюкоза ашығанда алуға болады: 

С6Н12О6 → 2С2Н5ОН + 2СО2 ↑ 

глюкоза 

Химиялық қасиеті 

1) Белсенді металдармен әрекеттеседі 

2С2Н5ОН   +   2Na  →  2C2H5ONa  +  H2 ↑   

          натрий этилаты 

 

2) Галоген сутектерімен әрекеттеседі 

 

С2Н5ОН  +  НCl   →   С2Н5Cl + Н2О       С2Н5ОН + НВг  →  С2Н5Вг + Н2О 

   хлорэтан     бромэтан 

 

3) Этил спиртінен суды бӛлу арқылы этилен алуға болады. 

 
 

4) Жай эфирлердің тҥзілуі: 

 
Жай эфирлер – молекулалары оттек атомы арқылы байланысқан кӛмірсутек радикалдарын 

айтамыз. 

 

5) Кҥрделі эфирлердің тҥзілуі: 
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6) Спирттердің жану реакциясы: 

 

 
 

Этил спиртінің қолданылуы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кӛп атомды спирттер 

Ең қарапайым ӛкілі – этиленгликоль, глицерин. 

 

 
Кӛп атомды спирттер – молекуласында бірнеше гидроксил тобы бар кӛмірсутек 

туындыларын айтамыз. 

Физикалық қасиеттері 

Суда жақсы ериді, тҥссіз, тәтті дәмі бар, қоймалжын сҧйықтықтар. 

Химиялық қасиеттері 

1) Этиленгликольге натриймен әсер еткенде – гликоляттар тҥзіледі: 

 
2) Галоген сутектермен әрекеттеседі: 

 
3) Мыс (ІІ) гидроксидімен әрекеттеседі: 

 
5)Глицерин азот қышқылымен әрекеттесіп кҥрделі эфир – нитроглицерин тҥзеді: 

Лак, бояу 

ӛнеркәсібінде 

(еріткіш) 

 

Тамақ  

ӛнеркәсібі 

Сірке 

қышқылының 

ӛндірісінде 
Анатомиялық 

препараттарды 

сүрмелеуде 

 
Медицинада  

 

Каучук  

ӛндірісі 

 

Парфюмерия 

ӛнеркәсібінде 

 

Ракета жанармайы 

 

С2Н5ОН 

8 сызба 
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Қолдануы 

Этиленгликольді антифриз дайындау ҥшін пайдаланады. Этилен-гликольдің судағы 36%-тік 

ерітіндісі -20° С-та, 66%-тік ерітіндісі -60°С-та катады. 

Алынуы 

Этиленгликольді этиленді калий перманганатының сҧйытылған ерітіндісімен тотықтыру 

арқылы алуға болады. 

 
 

 

Молекуласында гидроксотоптар бензол сақинасымен тікелей байланысқан аромат 

кӛмірсутектер туындылары – фенолдар деп аталады.  қҧрылысы. 

Бензол сақинасы мен функционалдық топтың ӛзара әсері. Фенолдың организмге зияны. 

Фенолдар — гидроксил тобы бензол сақинасымен пйкелей байланыскан органикалык 

косылыстар. 

Фенолдар да   біратомды, екіатомды және ҥшатомды болып бӛлінеді. 

Фенол – әлсіз қышқылдық қасиет кӛрсететін болғандықтан, оны – карбол қышқылы деп те 

атайды. 

Алынуы 

1) Фенолды бензолдың галоген туындыларынан ілті ерітіндісімен гидролиздеу арқылы алуға 

болады. 

 
2) Сілтіні қолданбай, ӛршікті қатысында жоғары температурада (450ºС) және қысымда 

хлорбензолдан гидролиздеу арқылы фенол алуға болады. 

3) Фенолды органикалық заттардың кҥрделі қоспасынан тҧратын таскӛмір шайырынан алуға 

болады. 

Феноляттар ерітіндісінен фенол кӛмір қышқылы арқылы бӛлініп алынады: 

 
4) Фенолды алудың негізгі ӛнеркәсіптік әдісі – кумол әдісі. 

 
Физикалық қасиеттері 

Фенол — суда нашар еритін тҥссіз кристаллы зат. Ӛзіне тән иісі бар, оңай балкиды, 

улы зат, теріні кҥйдіреді. Антисептик касиеті бар. Бӛлме температурасында суда нашар 

ерігенімен, 70°С-та суда жаксы ериді. Ауада тотығып, әуелі қызғылт тҥске, сосын коңыркай 

тҥске боялады. 

Химиялық қасиеттері 

1) Сілтілік металдармен әрекеттеседі. 
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2) Сілтілермен әрекеттеседі. 

 
3) Бромдау реакциясы.   

 
4) Нитрлеу. 

 
Қолданылуы 

9 сызба 

 
Бақылау сҧрақтары:  

1. Қаныққан бір атомды спирттер дегеніміз не? 

2. Жҥйелеу номенклатурасы бойынша қаныққан бір атомды спирттерге атау 

қалай беріледі? 

3. Қаныққан бір атомды спирттерге изомерияның қандай тҥрлері тән? 

4. Спирттерді алкандардан, алкандардың гологен туындыларынан, глюкозадан 

алу реакция теңдеуін жаз? 

5. Этил спирттінің натриймен, қышқылдармен, ӛзара әрекеттесу, сірке 

қышқылымен әрекеттесу, жану реакция теңдеуін жаз? 

6. Этил спиртінің қолдану аймағы? 

7. Этиленгликоль мен глицериннің қҧрылыс формуласын жаз? 

8. Этиленгликольдің натриймен гологен сутектермен, мыс(ІІ) гидрооксидімен 

әрекеттесу реакция теңдеуін жазыңдар?  

9. Глицириннен мыс (ІІ) глицераттын, нитроглицирин алу реакция теңдеуін жаз?  

10. Этиленгликоль қайда қолданады? 

11.  Фенолдар дегеніміз не? 

12.  Фенолдарды бензолдың галоген туындыларынан, таскӛмір шайырынан алу 

реакция теңдеуін жазыңдар 

13. Кумол әдісі 
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14.  Фенолдардың натриимен, сілтімен, броммен, азот қышқылымен әрекеттесу 

реакция теңдеуін жаз.  

15.  Фенолдардың қолданылуы. 

ІІ бӛлім. Тақырып 2.10Альдегидтер. Кетондар. 

Жоспар: 

1 Альдегиттердің қҧрылысы, номенклатурасы, изомериясы. 

2 Альдегиттердің алынуы. 

3 Альдегиттердің физикалық, химиялық қасиеттері. 

4 Альдегиттердің қолданылуы. 

Альдегидтер – молекулаларында кӛміртек радикалымен байланысқан карбонил 

фнукционалдық тобы бар органикалық қосылыстар. 

Жалпы формулалары:  

Альдегидтер мен кетондардың атаулары 

6 кесте 

Формуласы Атауы 

 

Метаналь (кҧмырсқа альдегид, формальдегид) 

Этаналь (сірке альдегиді, ацетальдегид) 

 

Пропаналь (пропион альдегиді) 

 

 

Бутаналь (май альдегиді) 

 

Пропанон (ацетон, диметилкетон) 

 

Изомериясы 

Альдегидтерге кӛміртек қаңқасының изомериясы тән. 

 
пентанон-2 (метилпропилкетон) пентанон-3 (диэтилкетон) 

 

Алынуы 

1) Этанолды дегидрлегенде, этаналь тҥзіледі. Пропанол-1-ді тотыктырып, пропаналь алады: 

 
                     пропанол-1        пропаналь 

 

2) М.Г.Кучеров әдісі: екі валентті сынап тҧзы қатысында ацетилен мен судың арасында 

жҥретін реакцияға негізделген: 
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3)Этиленмен оттек қоспасы CuCl2, PbCl2 (катализаторлар) сулы ерітінділері арқылы 

жҥргізіледі: 

 
 

Физикалық қасиеттері 

Формальдегид – газ. Сірке альдегиді – сҧйықтық.  

Қҥмырсқа альдегиді — ӛткір иісті газ, сірке альдегидінен бастап келесі мҥшелері — сҧйық, 

ал жоғарғылары — қатты заттар. 

Альдегидтер - ӛткір, тҧншықтырғыш иісі бар. Формальдегидтің 40%-ті – формалин деп 

аталады. 

Химиялық қасиеттері 

1) Қҧрамында еселі байланыс болғандықтан, карбонилді қосылыстарға косылу реакциясы 

тән. 

 
2)Циан қышқылымен қосылуы. 

 
Тотығу реакциялары. 

Кҥміс оксидімен тотығу: 

 

 
Мыс гидроксидімен тотығу: 

 

 
Қолданылуы 

Формальдегид – фенол – формальдегид ӛндірісінде қолданылады. Сонымен қатар 

бояғыштар, синтетикалық каучук, дәрілер, қопарғыш заттар ӛндірісінде бастапқы шикізат 

ретінде қолданылады. 

Формалин хирургия аспаптарын жууға, сонымен қатар анатомиялық препараттар 

даярланады. 

 

Бақылау сҧрақтары: 

1 Альдегидтер дегеніміз не? 

2 Альдегидтер изомерияның қандай тҥрлері тән? 

3 Біріншілік спирттерді тотықтыру арқылы, М.Г Кучеров әдісі бойынша, этиленнен альдегид 

алу реакция теңдеулерін жаз. 

4 Сірке қышқылының гидрлеу реакциясын жаз. 

5 Кҥміс айна реакция теңдеуін жаз.  

 

ІІ бӛлім. Тақырып 2.11 Карбон қышқылдары Қанықпаған бірнегізді қышқылдар. 

Генетикалық байланыс. 

Жоспар: 

1. Карбон қышқылдарының қҧрылысы номенклатурасы, изомериясы. 

2. Карбон қышқылдарының алынуы. 

3. Карбон қышқылдарының физикалық, химиялық қасиеттері. 

4. Карбон қышқылдарының қолданылуы.  



37 

5. Қанықпаған карбон қышқалдарының изомерлері, атауы. 

6. Алу жолдары. 

7. Химиялық қасиеттері. 

8. Қанықпаған бірнегізді қышқылдар, ӛкілдері. 

9. Кӛмірсутектер, спирттер, альдегидтер, қышқылдар арасындағы генетикалық 

байланыс. 

Молекулаларында кӛмірсутек радикалдарымен байланысқан  карбоксил 

тобы болатын органикалық қосылыстар карбон қышқылдары деп аталады. 

 
Алынуы 

1)Біріншілік спирттерден тотықтырғыштар қолдану арқылы алады. 

             O                                                                 O  

           ∕∕                        конц. H2SO4, t                  ∕∕ 

R – C          +  H  OR →  R – C         +  H2O 

                                  ←=> 

             OH                                                               OR 

2)Натрий ацетаты тҧз қышқылын қосып қыздыру арқылы алады.    

               O 

              ∕∕ 

CH3 – C      O 

                                                          ∕∕ 

                 ONa  +  HCl → CH3 – C         + NaCl 

       

      OH 

3)Ацетиленнен алынады. 

                                              O       O           O 

                                             ∕∕      ∕∕         ∕∕ 

CH CH + H2O → CH3 – C        => CH3 – C       + «0» →CH3 – C  

 

           H        H            OH 

 

Физикалық қасиеті 

С1-С3: карбон қышқылдары - ӛзіндік иісі бар, тҥссіз сҧйықтықтар. Олар сумен жақсы 

әрекеттеседі. 

С4-С9: карбон қышқылдары – жағымсыз иісі, майлы сҧйықтықтар. 

С10-нан бастап – суда ерімейтін иіссіз қатты заттар. 

Молекулалық массалары артқан сайын қайнау температурасы ӛседі, тығыздықтары 

тӛмендейді. 

Химиялық қасиеттері 

1). Суда еритін карбон кышкылдары диссоциацияланады: 
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2)Металдармен әрекеттеседі. 

 
3)Негіздік оксидтерімен, негіздермен әрекеттеседі. 

 

 
4)Ӛзінен әлсіз қышқылдардың тҧздармен әрекеттеседі. 

 
5)Спирттермен әрекеттеседі, кҥрделі эфирлер тҥзіледі. 

 
Қолданылуы 

Карбон қышқылы медицинада қолданылады. 

 

Бір негізді қанықпаған қышқылдар 

Қанықпаған кӛмірсутек радикалы карбоксил тобымен байланысқан қосылыстарды 

қанықпаған карбон қышқылдары деп атайды.  

СН3 – СН = СН – СООН             бутен-2 қышқылы 

СН2 = СН – СН2 – СООН    бутен-3 қышқылы 

 

          СН3 

 

СН2 = СН –СООН   2-метилпропен қышқылы 

Алу жолдары. Қанқпыған қышқылдарды α – галоген қышқылдарына сілтінің спирттегі 

ерітіндісімен әсер етіп алады: 

 СН3 – СН – СООН  

                       Cl 

α – хлорпропион қышқылы  

Химиялық қасиетті. Галогенмен әрекеттесіп, дигалоген туынды тҥзеді. Бромды сумен 

әрекеттескенде, бромның тҥсі жойылады:  

CH2 = CH – COOH + Br2 → CH2Br – CHBr – COOH 

Пропен (акрил қышқылы)           1,2 дибромпропан қышқылы 

Қанықпаған қышқылдар қос байланысты бойынша полимерленеді: 

nCH2 = CH – COOH →  

 

Қанықпаған бір негізді қышқылдар ӛкілдерң. Акрил (пропен) қышқылы   

CH2 = CH – COOH.  

Акрил қышқылының нитрилін (акрилонитрилді) полимерлеп, нитрон сиетездік талшығын 

алуда қолданылатын полимер алынады:  

nCH2 = CH →      

               |            

             CN 

акрилонитрил              полиакрилонитрил 

 

метакрил (2 – метилпропен) қышқылы  СН2 – С – СООН. 

                                                                                | 

                                                                              CH3 

Бҧл қосылыстың маңызды туындысы – метил эфирі метилиетпкрилат  
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 СН2 = С – COOCH3 

         CH3 

Қаныққан жоғары қышқылдарға олеин (С17Н33СООН), линол (С17Н31СООН), линолен 

(С17Н29СООН), қышқылдары жатады. 

Қанықпаған карбон қышқылдарына екі қос байланысы бар линол қышқылы  С17Н31СООН 

және ҥш қос байланысы бар линолен қышқылы С17Н29СООН жатады: 

                                     13    12                       10     9 

 CH3 –  – CH=CH- CH2 – CH=CH-  - COOH  

 

18           17          16      15                     13     12                            10     9     

CH3 – CH2 – CH=CH- CH2 – CH=CH-CH-CH2 – CH=CH-  - COOH  

Екінегізді, гидрокси және ароматты карбон қышқылдары  

Екінегізді карбон қышқылдарына молекуласында екі карбоксил тобы бар қышқылдар 

жатады. Олардың дикарбон қышқылдары деп те атайды. Радикалдың табиғатына 

байланысты қаныққан, қанықпаған және ароматты дикарбон қышқылдары болып бӛлінеді. 

Ең қарапайым екінегізді қышқыл – қымыздық қышқылы. Олардың кейбір ӛкілдері: 

 HOOC – COOH  

   қымыздық (этанди)  

        қышқылы 

 HOOC –СН2 - COOH  

 малон (пропанди, метандикарбон) 

               қышқылы 

HOOC –СН2 - СН2  - COOH 

янтарь (бутанди, этандикарбон) 

           қышқылы 

СН4 – СН3ОН → Н -  COH → Н -  COOH 

 

Бақылау сҧрақтары.  

1. Карбон қышқылдары дегеніміз не?. 

2. Карбон қышқылдарына жҥйелеу номенклатурасы бойынша атау қалай 

беріледі? 

3.  Карбон қышқылдарына тән изомерияның тҥрлері. 

4. Біріншілік спирттерден, натрии ацетатынан, ацетиленнен сірке қышқылын алу 

жолдары. 

5.  Сірке қышқылының металдармен негіздік оксидтермен, негіздермен, ӛзінен 

әлсіз қышқылдардың тҧздарымен, спирттермен әрекеттесу реакция теңдеуін 

жазыңдар. 

6. Бір негізді қанықпаған қышқылдар дегеніміз не? 

7. Бір негізді қанықпаған қышқылдар қандай химиялық қасиеттер тән? 

8. Бір негізді қанықпаған қышқылдар ӛкілдері? 

9. Кӛмірсутектер, спирттер, альдигидтер және қышқылдар арасындағы 

генетикалық байланыс. 

 

ІІ бӛлім. Тақырып 2.12  Жай эфирлер және күрделі эфирлер. Майлар. Сабын және 

жуғыш заттар 
Жоспар: 

1. Жай эфирлер, қҧрылысы алынуы. 

2. Кҥрделі эфирлер қҧрылысы алынуы. 

 Эфирлердін физикалық, химиялық қасиеттері. 

3.  Минералды қышқылдардың кҥрделі эфирлері. Майлардың табиғатта кездесуі, 

маңызы. 

4. Майлардың қҧрамы мен қҧрылсы. 

5. Майлардың физикалық, химиялық қасиеті. 
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6. Сабын анықтамасы 

7. Сабын алу жолдары 

8. Синтетикалық жуғыш заттар 

9.  

 

 

Жай эфирлер – дегеніміз молекулалары бір-бірінен оттегі арқылы қосылған кӛмірсутек 

радикалдарынан тҧратын органикалық заттарды айтамыз. Жай эфирлердің жалпы 

формуласы: R — О — R.  

 

C2H5ОН + C2H5ОН → С2Н5 – О – С2Н5  + Н2О 

 

C2H5ОН + CH3ОН → С2Н5 – О – СН3  + Н2О 

 

Метил эфирі – ҧшқыш, оңай тҧтанатын сҧйықтық, еріткіш ретінде және медицинада наркоз 

ретінде қолданылады. Жай эфирлерді этил спирті гомологтарының молекулалары. 

С2Н7ОН + С4Н9ОН → С3Н7 – О – С4Н9 + Н2О 

Күрделі эфирлер 

Кҥрделі эфирлер дегеніміз қышқылдармен спирттер әрекеттескенде тҥзілетін заттар. 

Қышқылдардың спирттермен кҥрделі эфирлер тҥзе жҥретін реакцияларды – эфирлену 

реакциясы дейді. Кҥрделі эфирлердің аттары олардың кҧрамына кіретін қышқылдар мен 

спирттердің қалдығынан қҧралады. 

Физикалық қасиеті 

Бір негізді карбон қышқылдарының кҥрделі эфирлері сҥйкімді иісті сҧйықтықтар. Қҧмырсқа 

қышқылының этил эфирі хош иісті май қышқылының бутил эфирінің иісі ананастікі тәрізді 

болып табылады. 

Химиялық қасиеті 

1)Ең басты химиялық қасиеті сумен әрекеттеседі. Гидролиз реакциясы. 

 
Минералды қышқылдардың күрделі эфирлері. 

Бейорганикалык кышкылдар да (кҥкірт, азот және фосфор кышқылдары) спирттермен 

әрекеттесіп, кҥрделі эфирлер тҥзеді. 

 
Майлар 

1.Барлық ӛсімдіктермен жануарлар организмінде майлар болады. Майлар тағамның негізгі 

қҧрам бӛлігі. 

Майлар – триглицеридтер, глицирин мен жоғары май қышқылдарыннан тҥзілген кҥрделі 

эфирлер. Радикалдың табиғатына байланысты қаныққан және қанықпаған болып бӛлінеді. 

Қатты майлар қҧрамында қаныққан карбон қышқылдары, ал сҧйық майлардың қҧпамында 

қанықпаған карбон қышқылдарының қалдықтары болады. Майлар гидролизденеді және 

гидрлеу реакциясына тҥседі. Май – биологиялық отын, жануарлар ҥшін энергия кӛзі, қажетті 

тағам, зат алмасу процесіне қатысатын маңызды қосылыс.  

1. Майлар – 3 атомды спирт глицилинмен карбон қышқылдарының кҥрделі эфирлері.  
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Майлардың қҧрылысы француз химиктері Шеврель мен Бертло еңбектерінің нәтижесінде 

ашылды. 

Майлар кӛп жағдайда қаныққан және қанықпаған жоғары карбон қышқылдарынан 

С17Н35СООН, С17Н33СООН, С17Н31СООН линол және басқа да қышқылдардан тҥзіледі. 

   3.Физикалық қасиеттері Майлар судан жеңіл, тығыздығы 0,9 – 0,95г/см
3
, суда ерімейді, 

кӛптеген органикалық еріткіштерде бензол, бензин, дихлорэтанда ериді. Майдың балқу 

температурасы оның қҧрамындағы карбон қышқылдарының қалдығына байланысты. 

Қҧрамына қанықпаған карбон қышқылдарының қалдықтары кірсе, май тӛменгі 

температурада балқиды. 

   4. Химиялық қасиеттері 

1. Майлардың гидролизі 

СН2 – О – ОС – R      НО – Н                СН2 – ОН 

СН  – О – ОС – R  +  НО – Н                СН – ОН    +3RСООН 

СН2 – О – ОС – R      НО – Н                СН  – ОН  

2. Майдың сабындану реакциясы 

СН2 – О – ОС – С17Н35                                 СН2 – ОН 

СН  – О – ОС – С17Н35  + 3Na ОН                СН – ОН    + С17Н35 СОО Na 

СН2 – О – ОС – С17Н35                                 СН  – ОН  

3. Майларды гидрлеу 

4. Майлардың тотығуы 

Сабындар  — жоғары карбон қышқылдарының тҧздары, пальмитин және стеарин және амин 

қышқылдарының тҧздары (негізінен, натрий мен калий тҧздары) кіреді және оның суда 

ерігіштігі кҧрамындағы металл катионына байланысты болады. Қатты сабындар – натрий 

тҧздары. 

 

 
СЖЗ алу ҥшін әуелі спирт пен кҥкірт қышқылының әрекеттестіріп, кҥкірт қышқылының 

кҥрделі эфирін алады: 

R – OH + HO – SO2 – OH →R – O - SO2 – OH + H2O 

Тҥзілген алкилсульфаттан кҥрделі эфирдің натрий тҧзын алады: 

R – O - SO2 – OH + NaOH →R – O - SO2 – ONa  + H2O 

Сабындар жоғары карбон қышқылдарының (пальмитин және стеарин) калий және натрий 

тҧздары. Сабындар қатты және сҧйық болады. Сабын кермек суда «іріп» кетіп, кір 

ашылмайды синтетикалық жуғыш заттардың кір алғыштығы сабыннан жоғары, бірақ 

қоршаған ортаға зиян тигізуі мҥмкін.  

 

Бақылау сҧрақтары: 

2. Жай эфирлер дегеніміз не? 

3. Эфирлену реакциясы дегеніміз не?. 

4. Эфирлерге тән ең басты химиялық қасиет, гидролиз реакциясын жаз. 

5. Минералды қышқылдарға қандай қышқылдарды жатқызуға болады.  

6. Майлар табиғатта қайда кездеседі? 

7. Майлардың физикалық қасиеттері және биологиялық маңызы қандай? 

8. Майлар қайда қолданылады? Оларды қалай сақтау керек? 

9. Сабын дегеніміз не? Сабын мен синтетикалық жуғыш заттардың бір-бірінен 

айырмашылығы неде? 

10. Сабын қандай бӛліктерден тҧрады? Қандай бӛлігі майда? Қандай бӛлігі суда ериді? 
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11. Сабынмен жиі жуынуға бола ма? Жауаптарын тҥсіндіріндер?  

12. Ӛндірісте сабынды қалай алады? Реакция теңдеулерін жазыңдар? 

 

ІІ бӛлім. Тақырып 2.13  Кӛмірсулар. Кӛмірсулардың жіктелуі, моно-, дисахаридтер 

Полисахаридтер. 

Жоспар.  

1. Кӛмірсулардың жіктелуі  

2. Моно-, дисахаридтер. 

3. Глюкоза қҧрылысы, қасиеттері  

4. Сахароза қҧрылысы, қасиеттері. 

5. Крахмал 

6. Целлюлоза немесе клетчатка. Целлюлозанын кҥрделі эфирлері. 
 

Кӛмірсулар табиғатта кең таралған қосылыстар ретінде барлық ӛсімдік және жануарлар 

организмдеріне кіреді. Ӛсімдіктердің қҧрғақ затьшың 80%-і, жануарлар клеткаларындағы 

заттардың 2%-і кӛмірсулар ҥлесіне тиеді. Кейбір тағамдық заттар қант, бал, т.б. тек 

кӛмірсулардан тҧрады. 

Кӛмірсулардың қҥрамы ӛзінің атауы айтып тҧрғандай, Сп(И20)т деген жалпы формуламен 

белгіленеді. Қазіргі кезде жалпы формулаға сай келмейтін кӛмірсулар да белгілі 

болды.Мысалы, дезоксирибоза  С5Н10О4. Кӛмірсуларды қҧрамына жэне химиялық 

қасиеттеріне қарай: моносахаридтер, дисахаридтер, полисахаридтер деп бӛледі. 

10 сызба 

 
 

Кӛмірсулардың жалпы формуласы  

Моносахаридтер – гидролизге ҧшырамайды. Глюкоза, фруктоза. 

Омегасахаридтер – гидролиздегенде 2-10 дейін моносаахариттер тҥзіледі: сахароза. 

Полисахаридтер – гидролиздегенде 10-нан астам моносахаридтер тҥзіледі: крахмал, 

целлюлоза.  

Физикалық қасиеті 

Глюкоза – суда жақсы еритін тҥссіз кристалл зат. Дәмі тәтті. 

Глюкоза – ӛсімдіктің барлық мҥшелерінде – жемістерінде, тамырларында, жапырақтарында, 

гҥлдерінде болады. Ол кӛбінесе пісіп жетілген жемістер мен жидектерден толады. Адам 

қанында 0,1% шамасында глюкоза бар. 

Құрылысы 

Глюкозаның молекулалық формуласы – С6Н12О6 

 
Глюкоза әрі альдегит әрі кӛп атомды спирт, сондықтан глюкозаны альдегидаспирт деп те 

атайды. 

Химиялық қасиеті 

1)Глюкоза молекуласында альдегидтік топтың болуына байланысты кҥміс айна реакциясы 

жҥреді. 
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2)Мыс (ІІ) дигроксидімен әрекеттеседі. 

 

 
Ең маңызды химиялық қасиеті ашу процесі 

1)Спирттік ашу  

 
1) Сҥт қышқылды ашу 

 
2) Май қышқылды ашу  

 
Глюкозаның ең маңызды изомері - фруктоза.  

 



44 

Фруктоза — глюкозадан 2-3 есе тәтті, балдың тәттілігі, негізінен фруктозаға байланысты. Ол 

барлық жеміс-жидектің қҧрамында болады, сондықтан оны жеміс қанты деп атайды. 

Фруктозаны медицинада науқастарға бағалы қоректік зат ретінде қолданады. 

Глюкозаның қолданылуы. Глюкоза — бағалы қоректік зат. Ол организмде қалыпты зат 

алмасу процесі жҥруіне қажетті негізгі энергия кӛзі. Глюкозаның тотығу процесі — кӛп 

сатылы, ақырғы ӛнімдері — кӛмірқышқыл газы және су. Бҧл кезде коп энергия бӛлінеді. 

 С6Н12О6+602   →   6СО2+ 6Н20 + 2926 кДж 

Тотығу процесі кӛп сатылы болғандықтан, энергия да біртіндеп бӛлінеді жэне қорға АТФ 

молекуласында жиналады. Кейін ол энергия организмдегі басқа алмасу реакцияларының 

жҥруіне, сондай-ақ бҧлшық еттердің жиырылуына жҧмсалады. Глюкоза — қанның қҧрам 

бӛлігі.Сондықтан оны кей кезде "қан қанты " деп атайды. Адам қанындағы оның қалыпты 

мӛлшері 0,08 — 0,11%.  

Глюкоза молекуласында альдегид және гидроксил топтары болады. Глюкоза молекуласы 

ашық жэне тҧйық тізбекті болып келеда, оның а жэне в изомерлері болады. 

 
 

Сахарозаның молекулалық формуласы —С12Н22О11 

Ол гидролизденгенде моносахаридтерге ыдырайды: 

с12н22оп + н2о → с6н12о6+ с6н12о6 

                              глюкоза   фруктоза 

Сахароза глюкоза мен фруктозаның қалдықтарынан қҧралады. Екі моносахаридтен 

тҧратындықтан, сахароза — дисахарид. Молекула қҧрылысын анықтау ҥшін глюкоза 

қатысатын реакциялармен сынағанда, сахароза ерітіндісі кҥміс (I) оксидін 

тотықсыздандырмайтыны анықталған. Бҧл сахароза молекуласында альдегид тобының 

глюкозидтік байланысқа тҥскенін кӛрсетеді. 

Егер жаңадан әзірленген мыс (II) гидроксидінің кӛгілдір тҧнбасына сахароза ерітіндісің 

қҧйып, қоспаны шайқасақ, тҧнба еріп, ашық кӛк тҥсті ерітінді тҥзіледі. Бҧл сахароза 

молекуласында бірнеше гидроксотоптардың бар екенін делелдейді, эрі сапалық реакция 

болып табылады. 

Табиғатта кездесуі. Сахароза қант қызылшасында немесе қант қамысында кэдімгі қант 

тҥрінде болады. Олардан басқа кайың, ҥйенкі, жемістер мен кӛкӛністер (жҥгері) шырынында 

кездеседі. 

Алынуы. Біздің елімізде сахарозаны қант қызылшасынан апады. Ӛйткені қант 

қызылшасында 28—30%-ке дейін сахароза болады. 

Ол ҥшін қант қызылшасын жоңқалап, арнайы машинада турайды да, ыстық сумен ӛңдейді. 

Сонда су бҥкіл қантты қызылшадан бӛледі, ал қалдыгы жем ретінде қолданылады. 

Қазақстанда қант ӛндіретін ірі кәсіпорындар қатарында Талдықорған, Тараз, Ақсу, Мерке, 

Алматы, т.б. қант зауыттарын атауға болады. Оларда ҥздіксіз дифуззиялы процеспен жоғары 

сапалы қант ӛндіріледі. 

Қасиеттері. Сахароза — ақ тҥсті, дэмі тэтті (тҧрмыста оны "қант" деп айтады), кристаллы зат. 

Суда жақсы ериді. 160°С-та балқиды. 

Балқымасы қатайғанда карамель деп аталатын мӛлдір зат тҥзіледі. Ең маңызды химиялық 

қасиеті — қышқыл қатысында гидролизденуі. 
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Қолданылуы. Сахароза — сіңімді, жеңіл, қҧнарлы, жоғары калориялы тағамдық зат. 

Организмде энергия кӛзі болып есептеледі. Сахарозаның жықын изомерлері: мальтоза, 

лактоза, целлобиоза. Мальтоза {солод қанты) — крахмал ферменттердің эсерінен 

гидролизденгенде тҥзіледі "maltum" — латын тілінде "солод" деген мағынаны білдіреді. 

Тэттілігі сахарозадан томен. 

Гидролизденуі 

С12Н22О11 + Н2О →2С6Н12О6  

 мальтоза                  а-глюкоза 

Лактоза (сут қанты) сутте болады. Латынша (lactum — "сҥт")- Сиыр сҥтінде А—5,5%, ана 

сутінде 5,5—8,4% шамасында кездеседі. Суда нашар ериді, ылғал тартпайды. Бҧл қасиетін 

қҧрғақ дәрілердің қҧрамына қосуға қолданады. Гидролизденгенде глюкоза мен галактоза 

тҥзеді. 

Целлобиоза целлюлоза гидролизденгенде тҥзіледі жэне в-глюкоза қалдықтарынан қу-ралған. 

Адам организмінде в-глюкозаны ыдырататын ас қорыту ферменттері болмайды. 

Сахароза глюкоза мен фруктоза қалдықтарынан қҧралады. Глюкоза молекуласы тҧйық тізбек 

тҥрінде болады. 

Крахмал — полисахарид, табиги полимер. Оньң жалим формуласы (С6Н10О5) Табиғатта 

кездесуі жэне тҥзілуі. 

Крахмал — целлюлозадан кейінгі табигатта ең коп таралған кӛмірсу. Ол ӛсімдіктерде коп 

болады. Мысалы, картоп тҥйініңде 20%, бидай дэнінде 70%, кҥріш дәнінде 80% болады. Аса 

маңызды тағамдық зат. 

Крахмал жасыл ӛсімдіктердің жапырагында хлорофилл дәндерінде кҥн сәулесі қатысында су 

мен кӛміртек (IV) оксидінен тҥзіледі. 

 

              6СО2+6Н2О  С6Н12О6+ 6О2 

Глюкозадан синтездік жолмен крахмал тҥзіледі:  

nC6Н1206 →(С6Н10О5) + nН2О 

глюкоза        крахмал 

Зерттеулер нэтижесінде крахмал молекуласы тҥйық тізбекті а-глюкоза қалдықтарынан 

тҧратыны анықталды: 

 
Алынуы. Ӛндірісте крахмалды, негізінен картоптан, жҥгеріден, кҥріштен алады. Ол ҥшін 

іпикізатты ҧсақтап, сумен шаяды. Тҧлбаға тҥскен крахмалды бӛліп алып, жылы ауа 

ағынында кептіреді. 

Қасиеттері. Крахмал — дәмі жоқ, суда ерімейтін, ақ тҥсті, ҥлтақ. Ыстық суда ісініп, 

коллоид ерітінді крахмал клейстерін тҥзеді. 

Крахмалдың маңызды қасиеті — қышқыл эсерінен гидролизденуі. Ол бірнеше сатыда 

жҥреді. Гидролизденудің сонғы ӛнімі — а-глюкоза: 

Крахмалдың қҧрамындағы альдегид тобы гликозидтік байланысқа тҥскендіктен, аммиактағы 

кҥміс (I) оксиді ерітідісімен эрекеттеспейді.Крахмалдьі анықтау ҥшін йод ертіндісі 

қолданылады. Ол крахмалды кӛк тҥске бояйды. Осылайша йод крахмалды, ал крахмал йодты 

анықтауга пайдаланылады. 

Қолданылуы. Крахмал — тамақ қҥ-рамындағы маңызды қоректік зат. Ол — нан, картой, дэн 

тҥрінде кӛмірсулардың басты шикізат кӛзі болып есептеледі. Крахмалдың кӛп мӛлшерін 

декстриндер, сірне, глюкоза алу ҥшін ӛңдейді. Нанның негізгі бӛлімі — декстриндер. 

Сірнелер кондитер ӛнеркәсібінде қолданылады. Картоп крахмалынан, дэнді дақылдардан 
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этил спиртін алады. Жеңіл ӛнеркэсіпте мата току, қағаз, кеңсе тауарларын ӛндіруде жэне 

желім ретінде қолданылады. Медицинада тҥрлі дәрі-дәрмектер алуға және қоспа тҥрінде 

таблеткалар мен жагатын майлар жасауға пайдаланады. 

Тҧрмыста крахмалды киім-кешек, т.б. заттарды крахмалдауға қолданады. Ол ыстық ҥтікпен 

ҥтіктегенде декстриндерге, одан сірнелерге айналып, жҧқа жылтыр қабықша тҥзеді. Ол 

матаны тез кірлеуден қорғайды. 

Картоп кұрамьндағы крахмалды анықтау. 

Крахмалдың биологиялық рӛлі. Гликоген. Крахмал ӛсімдіктерде қоректік заттар қоры 

ретінде жиналып, ал адам жэіне жануар организмінде ферменттер әсерінен ӛзгерістерге 

ҥлнырайды. 

Крахмалдың тірі организмде ыдырауы 

11 сызба 

 
Крахмал — табигатта коп таралган полисахарид, табиғи полимерлі қосылыс. Гидролиз 

нэтижесінде тҥзілген глюкозаның бір болігі бауырда жэне бҥлшық етте гликоген тҥрінде 

жиналады. 

Целлюлоза немесе клетчатка. Целлюлозанын күрделі эфирлері. 

Целлюлоза немесе клетчатка — полисахарид, табиғи полимер, жалпы формуласы (C6H10O5)n. 

Молекуласы в-глюкозадан тҧратын ҧзын тізбек тҥрінде болады, n-нің мәні 40 мыңнан 

жоғары болады. 

Табиғатта кездесуі және тҥзілуі. Целлюлоза ӛсімдік клеткасының негізгі қҧрам бӛлігі, 

ӛсімдіктерде синтезделеда. Целлюлоза клеткаларға беріктік қасиет береді. Ағаштардың 40—

50%-і, мақта талшықтарының 90—95%-і ж2не кендір талшықтары, таза мақта, сҥзгі қағаздар 

таза целлюлозадан тҧрады. Физикалық қасиеттері. Таза целлюлоза — ақ тҥсті, талшықты зат, 

дәмі, иісі болмайды, суда ерімейді. Крахмал сияқты полисахарид болғанымен, одан 

қҧрылысы және қасиеттері жӛнінен айырмашылықтары бар.  

Химиялық қасиеттері. Целлюлозаның гидролизденуі. Минералдық қышқьщдар қатысында 

немесе ферменттер әсерінен целлюлозаның сатылы гидролизі жҥреді: 

(С6Н10О5)→ (С6Н10О5)х→ п2С12Н220„→ nC6Н1206 

целлюлоза       амилоид        целлобиоза       в-глюкоза 

2. Кҥрделі эфир тҥзуі. Целлюлозаның әрбір қҧрылымдық буынында ҥш бос 

гидроксотоп бар: 

                                 [С6Н702(0Н)3]n 

 Сондықтан кӛпатомды спирттер ретінде кҥрделі эфирлер тҥзеді: 
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1 сурет 

 
Бақылау сҧрақтары. 

1. Кӛмірсулар деп кандай қосылыстарды айтады? 

2. Кӛмірсулар қалай жіктеледі? 

3. Моно сахаридтер қандай тҥрлерге бӛлінеді? 

4. Фруктоза қандай қосылысқа жатады? 

5. Глюкоза мен кҥміс айна реакция теңдеуін жаз? 

6. Сахарозаның қҧрылысы, қасиеттері? 

7. Дисахаридтер және полисахаридтер табиғатта қалай тҥзіледі?  

Сахароза мен целлюлозаның реакция теңдеуін жазыңдар. 

8. Крахмалдың қҧрылысы? 

9. Крахмалды гидролиздеп қандай заттар алады және олар қайда қолданылады? 

10. Крахмалды қандай сапалық реакциямен анықтайды? 

11. Целлюлозаның нитраттары қайда қолданылады 

 

 

 

 

 

ІІ бӛлім. Тақырып 2.14 Құрамында азот бар органикалық қосылыстар. Аминдер 

Жоспар: 

1. Нитроқосылыстар. Қҧрылысы. Номенклатура 

2. Аминдер. Қҧрылысы. Атаулары. Изомерлері. 

3. Алу жолдары. 

4. Физикалық, химиялық қасиеттері. 

5. Анилин. Қҧрылысы, қасиеттері. 

6. Аминдердің жеке ӛкілдері және олардың қолданылуы. 

Нитроқосылыстар—молекуласындағы сутек атомы нитротопқа (-N02) алмаскан 

көмірсутектердің туындылары. Нитроқосылыстарды азот қышкылындағы HO-N02 

гидроксил тобьның орнын алкил немесе арил басқан қосылыстар деп қарастыруға да болады. 

CH3 – N02 нитрометан 

C6H – N02 нитробензол 

Бҧл қосылыстарда нитротоп тікелей кӛмірсутек радикалымен байланысқан. 

Ӛткен тақырыптарда қарастырылған нитроглицерин мен нитроцеллюлозаның қҧрамында да 

— NО2 тобы болғанымен, оларда азот атомы кӛміртекпен тікелей байланыспай, оттек атомы 

арқылы жалғаскан. Бҧндай қосылыстар нитроқосылыстарға емес, азот қышқылының кҥрделі 

эфирлеріне жатады. 

Нитротоптың санына байланысты нитроқосылыстар — моно-нитро-, динитро- және 

полинитроқосылыстар болып бӛлінеді. Нитротоп байланысқан кӛміртек атомына 

байланысты нитро-қосылыстар біріншілік (о), екіншілік (ә),  ҥшіншілік (б) жӛне ароматты (в) 

болып болінеді: 
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Халықаралық номенклатура бойынша нитроқосылыстарды кӛмірсутектердің атына қосымша 

нитро- деген сӛз қосу арқылы атайды. Ӛндірісте нитрокосылыстарды кӛмірсутектерді 

нитрлеп алады. 

Онымен сендер қаныққан кӛмірсутектерді нитрлеу реакциясы кезінде танысқансыңдар. 

Нитрометан мен нитроэтан, кобінесе, еріткіш және реагент ретінде колданылады. 

Нитроалкандар жанғанда, кӛп мӛлшерде жылу бӛлінеді. Нитроалкандар улы жене 

қопарылғыш келеді. Қопарылғыш заттардың стандарты ретінде тринитротолуол (тротил) 

алынған. Ядролық карулардың куаты тротилді эквивалентпен есептеледі. Қолданылған ең 

кҥшті сутек бомбасының қуаты 50 млн т тротилдей болды. 

Аминдер — молекуласындагы бір немесе бірнеше сутек атомы амин тобына ( -

N H 2 ) алмасқан көмірсутектердің туындылары. Амин тобымен байланысқан радикалдың 

табиғатына байланысты аминдер алифатты және ароматты болып бӛлінеді: 

C2H5 – NH2       C6H5 – NH2 

 (этиламин)             ароматты амин (фениламин) 

Аминдерді аммиактағы сутек атомдарының орнын радикал басқан аммиактың туындылары 

деп те карастыруға болады: 

NH3    CH3NH2         (CH3)2NH    (CH3)3N 

аммиак   метиламин    диметиламин   триметиламин 

 

Аммиактағы кӛмірсутек радикалына алмаскан сутек атомының санына орай аминдер: 

біріншілік (а),  екіншілік (ә),  үшіншілік (б) болып бӛлінеді: 

Мысалы: R – NH2 (a)   

 

 

R \ 

    NH (ә)  

R /  

R \ 

R – N (б)  

R /  

Молекуласындағы амин тобының санына байланысты аминдер: моноаминдер, диаминдер, 

полиаминдер болып бӛлінеді. 

Атаулары мен изомерлері. Халықаралық (ИЮПАК) атау жҥйесі бойынша кӛмірсутектерді 

нӛмірлеп, кӛмірсутектердің атына амин, диамин немесе триамин деген сӛз қосып атайды. 

Аминдерге кӛміртек қанқасының және функционалдық топтың орнына байланысты 

изомерлену тән: 

CH3 – CH2 – CH – NH2       H2N – CH2 – CH2 – NH2 

1-аминпропан    1,2-диаминэтан 

 

CH3 – CH – CH3 

        | 

       NH2 

2-аминпропан 

 

C6H5 – NH2   анилин (фениламин) 
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2 сурет 

 Метиламин молекуласының моделі   

Алу жолдары. 1. Аминдерді нитрокосылыстарды катализатор (Pt, Pd, Ni) қатысында 

тотықсыздандырып алады: 

     R – N02 + ЗН2 – > R-NH2 + 2Н20 

     нитробензол анилин 

Ӛндірісте анилинді алу нитробензолды катализатор (Pd, Pt, Ni) қатысында 

тотықсыздандыруға негізделген: 

          C6H5N02 + ЗН2 – > C6H5NH2 + 2H20  

Н.Н. Зинин (1842 жылы) нитробензолды кҥкіртсутекпен тотықсыздандырып, анилин алған: 

 
Нитробензолды шойын жонқасы мен тҧз қышқылы қатысында тотықсыздандырып та алады. 

Атом кҥйінде сутек бӛлініп, ол нитробензолды тотықсыздандырады: 

   Fe + 2НСl – > ҒеС12 + 2Н 

   C6H5 – NО2 + 6Н – > C6H5 – NН2 + 2Н20 

Физикалық қасиеттері және құрылысы. Қарапайым алифатты аминдер (метиламин, 

этиламин, диметиламин) газ тәрізді заттар, суда жаксы ериді. Иістері аммиактың иісіне 

ҧқсас. Ортаңғы аминдер сҧйык заттар, иістері балықтың иісін еске тҥсіреді. Қҧрамында 

кӛміртек атомы кӛп аминдер — иіссіз, катты заттар. Кӛміртек тізбегіндегі кӛміртектің саны 

ӛскен сайын суда ерігіштігі тӛмендейді. Аминдер органикалық еріткіштерде (бензол, т.б.) 

жақсы ериді. Анилин тҥссіз май тәрізді, улы зат. Суда нашар ериді, ал органикалық 

еріткіштерде жаксы ериді. Ауада тотығып, коңыраяды.  

Кейбір аминдердің физикалық қасиеттері 

 

7 кесте 

Құрылысы Атауы 
Температурасы, °С 

балқу қайнау 

CH3NH2 Метиламин -92 -7,5 

(CH3)2NH Диметиламин -96 + 7,5 

(CH3)3N Триметиламин -117 3 

C2H5NH2 Этиламин -80 17 

(C2H5)2NH Диэтиламин -39 55 

(C2H5)3N Триэтиламин -115 89 

CH3CH2CH2NH2 н-пропиламин -83 49 

CH3(CH2)2CH2NH2 н-бутиламин -50 78 

C6H5NH2 Анилин -6 174 

Аминдер қасиеттерінің аммиакка ҧқсас болуы, олардың электрондық қҧрылысымен 

тҥсіндіріледі. 

Аммиак молекуласында азот атомының ҥш электроны ковалентті байланыс тҥзуге 

жҧмсалады да, жҧп электроны бос болады. Аминдер молекуласының қҧрылысы да аммиакқа 

ҧқсас, азоттың ҥш электроны коваленттік байланыста болады, ал бір электрон жҧбы бос 

болады: 
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Аминдердің химиялық қасиеттері. Аминдер аммиакка ҧқсас негіздік қасиет кӛрсетеді. 

Аминдердің негіздік қасиеті — аммиактан жоғары. Себебі аммиакта ҥш сутек атомының 

электрон бҧлттары азотқа карай ығысады, ал алкиламиндерде, мысалы, метиламинде екі 

сутек атомы тікелей және ҥш сутек кӛміртектің атомы арқылы барлығы бес сутектің 

электрондары азотқа қарай ығысады. Осының әсерінен метиламинде азот атомындағы теріс 

зарядтың мӛлшері аммиактағы азот атомына қарағанда жоғары болады: 

 
Теріс заряды кӛп болғандықтан, амин молекуласындағы азот атомы протон қосып алуға 

бейім болады да, негіздік қасиет кӛрсетеді. 

Аминдердің протон косып алуы. Аминдер сулы ерітінділерінде аммиак сияқты он 

зарядталган сутек ионын (протонды) қосып алып, аммонийлі қосылыска айналады. 

Ерітіндіде гидроксил иондары босап, сілтілік орта береді, лакмусты кӛк тҥске, 

фенолфталеинді таңкурай тҥске бояйды. 

1. Қышқылдарға протонды бӛлу тән болса, негіздерге протонды қосьш алу тән болады: 

NH3 + HOH – >  [NH4]
+
 + ОН

-
 

аммоний ионы 

C2H5 – NH2 + НОН –> [С2Н5 – NH3]
+
 + ОН

-
 этиламмоний ионы 

2. Негіздік қасиет кӛрсететіндіктен, аминдер аммиак сияқты қышқылдармен әрекеттесіп, тҧз 

тҥзеді: 

NH3 + HC1 – > (NH4)
+
C1

-
 

аммиак   аммоний хлориді 

C2H5NH2 + HC1 – > [C2H5NH3]
+
 C1 этиламин этиламмоний хлориді 

3. Аммиактан айырмашылығы — аминдер ауада жанады: 

4CH3NH2 + 9О2 – > 4СО2 + 10Н2О + 2N2 

Анилин (фениламин). Анилиннің формуласын әр тҥрлі жазуға болады: 

 
Анилин канықкан кӛмірсутектердің аминдері сияқты қышқылдармен әрекеттесіп тҧз 

тҥзгенімен, сулы ерітіндісінде лакмустың тҥсін ӛзгертпейді. Яғни, каныккан 

кӛмірсутектердің аминдерінен анилиннің негіздік қасиеті әлсіз болғаны. 

Бҧл қҧбылысты анилин молекуласындағы атом топтарының ӛзара әсері аркылы тҥсіндіруге 

болады. Фенол молекуласындағы сияқты бензол сақинасы аминтобындағы азоттың бос 

электрон жҧбын ӛзіне тартады. Азот атомының электрон тығыздығы азайғандықтан, оның 

протонды ӛзіне тартуы кеміп, негіздік касиеті тӛмендейді. 

Анилин химиялық реакцияларға амин тобы және бензол ядросы бойынша тҥседі. 

1) Амин тобы бойынша жүретін реакциялар. Анилин қышқылдармен әрекеттесіп, тҧз 

тҥзеді: 

C6H5NH2 + H2SO4 ↔ [C6H5NH3]
 +

 HSO4
-
 

фениламмоний гидросульфаты 

C6H5NH2 + HC1 – > [C6H5NH3]
+
C1

-
 

фениламмоний хлориді 

Тҧзға сілтімен әсер етсе, қайтадан анилин тҥзіледі: 

C6H5NH3C1
-
 + NaOH – > C6H5 —NH2 + NaCl + H2О 
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2. Ароматты сақинадағы орынбасу реакциялары. Анилинде бензол ядросы бойынша 

орынбасу реакциясы жақсы жҥреді. Бром суымен әрекеттескенде, 2,4,6-триброманилин 

тҧнбаға тҥседі: 

 
Аминдердің жеке ӛкілдері және олардың қолданылуы.  

Метиламин CH3NH2 — ӛткір иісті, тҥссіз газ. Иісі аммиактың иісіне ҧқсас. Суда жақсы 

ериді, қанық ерітіндіде 35—40% метиламин болады. 

Ӛндірісте метиламинді кӛгерткіш қышқылды катализатор қатысында тотықсыздандырып 

алады: 

H – C = N + Н2 СH3 – NH2 

Органикалық синтезде метиламинді дәрі-дәрмектер алу ҥшін қолданады. Сонымен қатар 

метиламиннен бояғыш заттар және беттік белсенді қосылыстар алынады. 

Гексаметилендиамин H2N(CH2)eNH2 — тҥссіз кристаллы зат, суда ериді. 

Гексаметилендиамин полиамидтер жӛне синтездік талшық — нейлон алу ҥшін колданылады. 

Анилин C6H5NH2 — ӛзіне тән иісі бар, тҥссіз майлы сҧйықтық (кесте). Суда нашар ериді, 

спирт, эфир, бензол сияқты органикалық еріткіштерде жаксы ериді. Анилинге 

тотықтырғыштармен әсер еткенде, тҥстері әр тҥрлі аралық бірнеше ӛнім (мысалы, кара 

анилин) тҥзіледі. Анилин дәрі-дӛрмектер (мысалы, сульфаниламидті препараттар), 

копарылгыш заттар, анилинді бояулар, антитотықтырғыштар алуда алғашкы ӛнім болып 

табылады. 

Аминдерді аммиак молекуласындағы бір немесе бірнеше сутек атомдарының орнын радикал 

басқан аммиактың туындылары деп қарастыруға болады. Аминдер негіздік қасиет кӛрсетеді. 

Радикалдың қҧрылысына байланысты алифатты және ароматты болып бӛлінеді. Негіздік 

қасиеттері осы радикалдың қҥрылысына байланысты болады. 

Бақылау сҧрақтары: 

1. Азотты органикалык косылыстарға кандай қосылыстар жатады? 

2. Нитрокосылыстар деп кандай косылыстарды айтады? 

3. Нитрокосылыстар кайда колданылады? 

4. Аминдер деп кандай косылыстарды айтады? 

5. Аминдер калай жіктеледі? 

6. Аминдердің негізділігі дегеніміз не? 

 

ІІ бӛлім. Тақырып 2.15 Аминқышқылдары Ақуыздар, құрылысы, қасиеттері, 

қолдануы.  

Жоспар: 

1. Аминқышқылдарының атаулары, қҧрылысы, изомерлері. 

2. Алу әдістері 

3. Физикалық, химиялық қасиеттері. 

4. Аминқышқылдарының қолданылуы. 

5. Аминкышкылдары мен оттекті органикалык қосылыстардың және кӛмірсутектердің 

арасындағы ӛзара байланыс. 

6. Ақуызға жалпы сипаттама. 

7. Ақуыздардың қҧрамы және қҧрылысы. 

8. Полипептид тізбегінің қҧрылысы. 

9. Ақуыздың жіктелуі. 

10. Ақуыздың денатурациясы. 
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11. Химиялық қасиеттері 

12. Ақуыздың организмдегі ӛзгерісі.  

13. Ақуыз синтезінің проблемасы. 

 

1. Аминқышқылдары молекуласында амин (~NH2) және карбоксил (~CООH)  топтары 

бар органикалык, қосылыстар: 

H2N – CH2 – COOH аминсірке кышкылы (глицин) 

Аминкышкылдарын радикалындағы сутек атомдары амин тобына алмасқан карбон 

қышкылдарының туындылары ретінде қарастыруға болады. Кейбір аминкышкылдарының 

қҧрамында екі аминтобы, гидроксил тобы, тиол тобы — SH, екі карбоксил тобы болады. 

Қҧрамында әр тҥрлі функционалды топтары болғандыктан, амин-кышкылдары 

гетерофункционалды қосылыстарға жатады. Амин-кышқылдары табиғатта кӛп таралған: 

белоктардың, пептидтердің және т.б. физиологиялық белсенді қосылыстардың қҧрамына 

кіреді және бос кҥйінде де кездеседі. Тіршілік ҥшін аса маңызды қосылыс белок молекуласы 

аминкышкылдар қалдыктарынан қҧралатындықтан, олардың маңызы ӛте зор. Белок 

биосинтезіне жиырма шакты α-аминкышқылдары қатысады. Олардың біразы алмаспайтын 

амин-қышқылдары (кесте). Олар организмде синтезделмейді немесе ӛте аз мӛлшерде 

синтезделеді, сондыктан олардың организмге кажеттілігі тек кана тағаммен қамтамасыз 

етіледі. 

Атаулары және изомерлері. Аминқышқылының карапайым ӛкілі — аминсірке қышқылы 

NH2—СН2—СООН. Аминқышқылдарын кӛбіне қалыптасып кеткен тривиальді атаумен, 

мысалы, аминсірке кышқылын глицин деп атайды (кесте). 

Халыкаралық атаулар жҥйесі бойынша алифатты қышқылдардың атына сәйкес тізбектегі 

амин тобының орны цифрмен кӛрсетіледі. Мысалы: 

6   5   4   3   2   1 

H2N – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – СООН 6-амингексан қышқылы 

Аминқышқылдарының изомерленуі кӛміртек тізбегінің изомерленуімен және амин тобының 

орналасуы бойынша аныкталады. Атау ҥшін карбоксил тобы бар кӛміртек атомынан бастап 

нӛмірлейді: 

                CH3 

       1        2    3                                       1        2      3       4 

      CH3 – C – COOH                       CH3 – CH – CH2 - COOH 

             NH2                                     NH2 

   2-амин-2-метилпропан          3-аминбутан қышқылы 

     қышқылы 

Халықаралық номенклатурадан баска кӛміртек атомдарын грек алфавиті әріптерімен ( α, β, γ, 

δ, ε, т.б.) белгілеп атау да қолданылады. Бҧл жағдайда белгілеу карбоксил тобынан кейінгі 

кӛміртек атомынан басталады. 

 

 4 3 2 1    4 3 2 l  

        сн3 - сн2 - сн - соон               H2N - сн2 - сн2 - сн2 – соон 

                   H2N                           ҥ-аминбутан кышкылы 

  α-аминбутан кышкылы                         NH2 (4-аминбутан кышкылы)               

 (2-аминбутан кышкылы)  

 

Белоктардың құрамында кездесетін α – аминқышкылдарының кейбір ӛкілдері 

8 кесте 

Құрылысы Атауы 
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H2N - СН2 - СООН  

СН2 - СН - соон 

 
      NH2 

НО — СН2 - СН - СООН 

 

              NH2 

HS – СН2 - СН - СООН 

 

                   NH2 

СН3 – S- СН2 - СН2 - СН - СООН  

                         NH2 

СН2- СН2 - СН - СООН 

 ОН             NH2 

НООС — СН2 — СН - СООН 

 
                             NH2 

 

Аминсірке кышкылы (глицин) 

α-аминпрпион кышкылы (аланин) 

 

 

α -амин- β -гидроксипропион кышкылы 

(серин) 

 

α -амин-β-тиопропион кышкылы 

(цистеин) 

 

α -амин- γ -тиометилмай кышкылы 

(метионин) 

 

α -амин-γ-оксимаи кышкылы (треонин) 

 

 

α -аминянтарь кышкылы (аспарагин) 

 

  2. Алу әдістері. 1. Белоктың қҥрамына кіретін аминкышкылдарын белокты гидролиздеп 

алуға болады. Синтездік алу жолдары да белгілі. 

2. Карбон кышкылдарының галоген туындыларын аммиакпен ӛрекеттестіріп алады: 

  СН3 –  СООН + С12 → СН2 – СООН  + НСl 

                                                       Сl 

  2NH3+ С1-СН2-СООН  →  NH2-CH2- СООН + NH4C1 

                              аминсірке кышкылы 

3. Физикалық және химиялық қасиеттері. Аминкышкылдары — тҥссіз кристалл заттар. 

Балку температуралары салыстырмалы жоғары. Олар, әдетте, суда жақсы ериді. 

1. Аминкышқылдары ӛр тҥрлі қасиет кӛрсететін екі функционалдык топтары бар екідайлы 

қосылыстар. Амин тобы негіздік, ал карбоксил тобы қышқылдык касиет кӛрсетеді. 

Сондыктан бір аминкышкылының ӛзінде карбоксил тобындағы сутек атомы амин тобына 

ауысып, аминкышкылдарының ерітіндісі бейтарап орта кӛрсетеді, нӛтижесінде, биполярлы 

иондар (ішкі тҧздар) тҥзіледі: 

       СН2-СОО[Н]      H3N
+
- CH2 - COO

-
 

      NH2 

Аминқышкылдарының касиетін карбоксил тобына және амин тобына тән реакциялар аркылы 

сипаттайды. Сонымен катар, екі функционалдык топтың бір-біріне әсерінен ӛздеріне тән 

ерекше касиеттерде кӛрсетеді. 

Тұздар түзуі. Аминкышкылдары екідайлы қасиет кӛрсететіндіктен, кышқылдармен де, 

негіздермен де әрекеттесетін амфотерлі қосылыстар тҥзеді. 

2. Негіздік қасиет кӛрсетіп, кышқылдармен ӛрекеттеседі: 

  H2N-CH2-COOH + HC1  → [H3N - СН2 - СООН]
+
С1

-
 

    глицин                   глициннін гидрохлориді 

3. Қышкылдық қасиет кӛрсетіп, негіздермен ӛрекеттеседі: 

    H2N-CH2-COOH + NaOH  → H2N-CH2COONa + Н20 

      глицин                     глициннің натрий тҧзы 

4. Күрделі эфир түзуі.  Аминқышқылдары спирттермен ӛрекеттесіп, кҥрделі эфир тҥзеді: 

                                                О 

     H2N – CH2 - COOH + С2Н5ОН →  H2N - CH2 - C          + Н20 
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                                                                                        OC2H5 

    глицин этил спирті                  глициннің этил эфирі 

5. Аминқышқылдарының өзара әрекеттесуі — олардың маңызды касиеті. Реакция бір 

аминкышқылының карбоксил тобы мен екінші кышкылдың амин тобының ӛрекеттесуі 

арқылы жҥреді. 

Аминқышкылдарының қалдыктары ӛзара -CO-NH- пептид (амид)  тобымен жалғасады. Бҥл 

байланыс (-CO-NH-) пептидтік (амидтік) байланыс деп аталады. 

Екі аминқышкылының ӛрекеттесуі нӛтижесінде дипептид тҥзіледі: 

    H2N – СН2 – CO[OH + H] – N – СН2 СООН →  H2N – СН2 – CO – NН – СН2 –           

          глицин                           Н          глицин                      дипептид СООН+ Н20 

Тҥзілген дипептид қалған функционалдық топтары аркылы келесі аминқышкылымен 

әрекеттесіп, трипептид тҥзеді, т.с.с. аминқышкылдарының жаңа молекулалары реакцияға 

тҥседі. Осылайша кӛптеген аминқышқылдарының ӛзара поликонденсациялану реакциясы 

нәтижесінде, ҥлкен молекулалы косылыстар — полипептидтер тҥзіледі. 

Тірі организмдегі биологиялык процестерде пептидтердің маңызы ӛте зор. 

3. Қолданылуы. Тірі организмде белоктардың синтезі ҥшін 

аминқышкылдарының маңызы ӛте зор. Адамдар мен жануарлар аминқышқылдарын азықтан 

алады, тамақтың қҥрамында әр тҥрлі белоктар болады. Организмде белоктар 

аминқышқылдарына ыдырайды, содан кейін осы организмге тән белоктар синтезделеді. 

Кейбір аминқышқылдары медицинада пайдаланылады. 

Адам қатты әлсірегенде, аминкышкылдарын дәрі ретінде тағайындайды. 

Аминқышқылдарының біразын жҥйке ауруларды емдеу ҥшін қолданады. Мысалы, метионин 

мен гистидинді бауырдың ауруларын емдеуге, глутамин қышқылын — жҥйке ауруларын 

емдеуге, цистеинді— кӛз ауруларын емдеуге, глицинді жҥйке шаршағанда және адамның 

ойлау кабілетін арттыру ҥшін қолданады. Кейбір аминқышқылдарын ауыл шаруашылығында 

малдың ӛсуін тездету ҥшін ҥстеме қорек ретінде пайдаланады. Тармақталмаған 

аминкышкылдарын синтездік талшықтар, мысалы, 6-амингексан қышқылын капрон 

талшығын алуда пайдаланады. 

4. Аминкышкылдары мен оттекті органикалык қосылыстардың және 

кӛмірсутектердің арасындағы ӛзара байланыс. Алкандарды, алкендерді жӛне алкиндерді 

аминкышкылдарына айналдыруға болады: 

 

 
 

1.Ақуыз – α-аминқышкылдарының қалдығынан кҧралған кҧрылысы кҥрделі жоғары 

молекулалы биополимерлер. Ақуыздарды протеиндер деп те атайды (грек, "npomoс'' — 

алгашқы, маңызды деген мағынаны білдіреді). Тірі организмнің бҥкіл әрекеті ақуызды 

заттармен байланысты. Ақуызсыз тіршілік болмайды.  

Ақуыздардың организмде атқаратын қызметтері 

9 кесте 

Қызметіне қарай 

жіктелуі 

Қызметі Мысалдары 

Серпімділік Клетканың қҧрылыс материалы Коллаген, қабықша, мембраналық 

ақуыздар 

Тасымалдаушы Әр тҥрлі заттарды 

тасымалдайды 

Гемоглобин 

(02, СО, тасымалдау) 

Қорғағыштық Бӛтен заттарды 

зиянсыздандырады 

Қан сарысуының гаммоглобулині 
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Энергетикалық 

куат кӛзі 

Организмді энергиямен 

қамтамасыз етеді 

1 г ақуыз ыдырағанда,  17,6 кДж 

энергия бӛлінеді 

Катализдік Организмдегі химиялық 

реакциялардың жҥрісін 

тездетеді 

Барлык ферменттердің табиғаты 

ақуыздық. Мысалы, рибонуклеза 

Жиырғыштық Организм мен клеткаларға тән 

барлык козғалыстарды атқарады 

Миозин (бҧлшық ет белогы) 

Реттегіштік Алмасу процестерін реттейді Гормондар, инсулин (глюкоза 

алмасуы) 

 

Ақуыздар азықтың қҧрамына кіреді. Адам тәулігіне, шамамен, — 100 г ақуыз 

қабылдауы керек. Азықпен тҥскен ақуыз әуелі асқазанда, сосын ішектегі ферменттердің 

әсерінен гидролизденіп, аминқышқылдарына дейін ыдырайды. 

2. Ақуыздардың құрамы және қүрылысы. Ақуыздардың қасиеттерін олардың кҧрамы мен 

қҧрылымы анықтайды. Ақуыз молекуласындағы α-аминкышкылдары қалдықтарының саны 

әр тҥрлі болады, кейде бірнеше мыңға дейін жетеді. Әр ақуызта α-аминқышкылдары тек осы 

ақуызка ғана тән ретімен орналасады. Олардың молекулалық массалары бірнеше мыңнан 

миллионға дейін жетеді. Мысалы, жҧмыртқа белогының молекулалық массасы 36000, 

бҥлшык ет белогының молекулалық массасы — 150000, адам гемоглобині 67000, ал кӛптеген 

ақуыздардікі ≥ 300000 шамасында. Ақуыздар, негізінен, кӛміртек (50—55%), оттек (20—

24%), азот (15—19%), сутектен (6—7%) тҧрады. Кейбір ақуыздардың қҧрамына бҧлардан 

басқа кҥкірт, фосфор, темір кіреді. Ақуыздар гидролизденгенде α-аминқышкылдарының 

қоспасы тҥзіледі. Әрбір организмнің ӛзіне тән ақуыздары бар. Барлық ақуыздар 20-дан астам 

әр тҥрлі α-аминқышқылынан қҧралады. α-аминқышқылдарының жалпы формуласы: 

    R—CHNH2—СООН 

Ақуыз тҥзілетін α-аминқышқылдарының радикалы қҧрамында ашық тізбек те, тҧйық 

тізбекті әр тҥрлі сақиналар мен функционалдық топтар да кездеседі. 

Ақуыз молекуласындагы пептидтік байланысы 

3 сурет 

 
 

3. Полипептид тізбегінің қүрылысы. Ақуыздардың қҧрылысы ӛте кҥрделі. Ақуыз 

молекуласы қҧрылымын: бірінші реттік, екінші реттік, ҥшінші реттік және тӛртінші реттік 

деп бӛліп қарастырады. Полипептидтік тізбектегі аминқышкылдары қалдыктарының қатаң 

тәртіппен бірінен кейін бірінің орналасуын бірінші реттік құрылым аныктайды. Ақуызды 

қҧрайтын жҥздеген, мыңдаған, миллиондаған α-аминқышкылдарының қалдықтары ӛзара 

пептидтік байланыс (— CO — NH —) арқылы жалғасады. 

Полипептид тізбегіндегі аминқышқылының бір қалдығының басқасымен ауысуы 

немесе оның орнының алмасуы осы ақуыздың қызметін бҧзады. Мысалы, адам 

гемоглобиніндегі 564 аминқышқылдары калдықтарынан қҧралған полипептид тізбегіндегі 

бір қышқылдың қалдығы екіншісіне ауысса, адам ауыр сырқатқа ҥшырайды. 

Аминқышқылдары қалдықтарының инсулиннің кейбір бӛлігінде орналасуын мынадай 

тізбек тҥрінде кӛрсетуге болады: глицин— изолейцин— валин—глутамин, т.с.с.  

Табиғатта ақуыздардың кейбіреуі тек созылыңқы полипептидтік тізбекте болады. 

Мысалы, табиғи жібек талшығы — фибрионның қҧрылымы осындай. 

Инсулиннің екі полипетидтік тізбегінде аминкышкылдарының ретпен орналасуы 
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  Ақуыздардың кӛбінің кеңістікте спираль тәрізді оратылуы екінші реттік құылым деп 

аталады. Бҥл қҧрылым, негізінен, спираль оралымдарында орналаскан — CO...HN— 

арасындағы сутектік байланыстар арқылы іске асады. Шиыршықтың бір орамында 3 жӛне 5 

аминқышылдарының қалдыктары болады. Оралымдардың арақашықтыктары 0,54 нм 

шамасында. 

Ақуыздың оралма тектес молекуласы биологиялык процестердің әсерінен, молекула 

арасындағы сутектік байланыс, —S—S— дисульфид кӛпіршесі, кҥрделі эфирлік кӛпірше 

және бҥйір тізбектегі анион мен катиондар арасындағы иондык байланыстар арқылы ӛзара 

байланысады да, ӛте кҥрделі ушінші реттік құрылым тҥзіледі. Бҥл кезде оралма 

қҧндақталып, шумакка айналады. Ҥшінші реттік қҧрылым ақуыздың ӛзіне тән қасиеттері мен 

белсенділігіне жауап береді. 

Ақуыз молекуласы тек қана бір полипептидік тізбектен тҧрса, оның қҧрылымдары 

бірінші, екінші жӛне ҥшінші реттік болады. Ал ақуыз молекуласы екі және одан да коп 

полипепидік тізбектен қҧралса, онда тӛртінші реттік кҧрылым тҥзіледі. Төртінші реттік 

құрылым—кейбір ақуыздарда бірнеше полипептидтік тізбектердің бір-бірімен кҥрделі 

кешенді комплекстерге бірігуі. Мысалы, гемоглобин қҧрамына 141 аминқышқылының 

қалдығы кіретін тӛрт полипетидтік тізбектен жӛне қҧрамында темір атомы бар ақуызды емес 

болшек гемнен комплекс тҥзеді. Гемоглобин тек осы қҧрылымда ғана оттекті тасымалдай 

алады. 

4 сурет 

 
Ақуыз молекуласының          Ақуыз молекуласының 

ҥшінші реттік кҧрылымы       тӛртінші реттік кҧрылымы 

1. Ақуыздардың жіктелуі. Ақуыздарды, негізінен, мынадай белгілеріне қарап жіктейді: 

— курделілік дәрежесіне (қарапайым және кҥрделі), карапайым протеиндер тек қана 

аминқышқылдары қалдықтарынан тҧрады, кҥрделі протеидтер қҧрамына ақуызды заттардан 

басқа қосылыстардың қалдықтары кіреді; 

— молекула пішініне (шар тәрізді және жіп тәрізді); 

— кейбір еріткіштерде еру қабілетіне қарай (суда еритіндер, әлсіз тҥз ерітінділерінде 

еритіндер — альбуминдер, спиртте еритіндер — проламиндер, сҥйытылған кышкыл және 

сілті ерітінділерінде еритіндер — глутелиндер); 

— атқаратын қызметтеріне қарай (мысалы, қорға жиналатын ақуыздар, тірек қызметін 

атқаратын ақуыздар). 

2. Ақуыздардың денатурациясы. Ақуыздардың екінші жӛне ҥшінші реттік 

қҧрылымдарына жауапты байланыстар (сутектік, дисульфид кӛпіршесі, т.б.) әлсіз 

болғандыктан, оңай ҥзіліп, ақуыздардың кеңістік қҧрылымдарының қайтымсыз бҧзылуы 

ақуыздың денатурациясы деп аталады. Денатурацияға ҧшыраған ақуыз ӛзінің биологиялык 

функциясын атқара алмайды (denatuze —  табиғи қасиетінен айырылуы). Қыздыру, 

радиация, ортаның ӛзгеруі, кейбір химиялык әсерлерден, шайқап сілкуден ақуыз 

денатурацияланады. Жҥмыртканы пісіргенде альбумин белогының, сҥт ашығанда казеиннің 

ҥюынан, олардың кеңістік қҧрылымдары бҥзылады. Шашты химиялык бҥйралаудың, теріні 

илеудің негізінде де ақуызтардың денатурациялануы жатады. 

Қыздырғанда денатурацияланатын немесе айырылып кететін болғандыктан, 

ақуыздардың нақты балқу температурлары болмайды. Кейбір ақуыздар, мысалы, тауық 

жҧмыртқасының белогы суда ериді, кейбіреулері суда ерімейді. Ақуыздар ерігенде, баска да 

ЖМҚ сияқты коллоидты ерітінділер тҥзеді. Ақуыздарға спиртті немесе формалинді 
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қосқанда, ақуыздар қайтымсыз ҥйиды, сондықтан бҧл заттарды биологиялык препараттарды 

сактауға қолданады. 

6. Химиялық қасиеттері. Қҧрамы мен қҧрылысы кҥрделі болғандықтан, ақуыздардың 

қасиеттері де алуан тҥрлі. Олардың қҧрамында әр тҥрлі химиялық реакцияларға тҥсетін 

функционалдық топтар бар. 

1. Ақуыздар — екідайлы электролиттер. Ортаның белгілі бір рН мәнінде олардың 

молекулаларындағы оң және теріс зарядтар бірдей (изоэлектрлік нүкте деп аталады) болады. 

Бҥл — ақуыздардың маңызды қасиеттерінің бірі. Бҥл нҥктеде ақуыздар электрбейтарап 

болып, суда еруі азаяды. Ақуыздардың осы қасиеті технологияда ақуызды ӛнімдер алуға 

қолданылады. 

2. Ақуыздардың гидролизі. Сілті немесе қышқыл ерітінділерін қосып кыздырғанда, ақуыздар 

гидролизденіп, аминқышқылдарын тҥзеді: 

 
3. Ақуыздардың түсті реакциялары. Ақуыздарды сапалық анықтау ҥшін тҥсті реакциялар 

қолданылады. 

а) Ксантопротеин реакциясымен (грек, ксанты — сары) қҧрамында бензол ядросы бар 

ақуызтар концентрлі азот қышқылымен сары тҥс береді. 

ә) Биурет реакциясы. Мыс (II) гидроксидінің сілтідегі ерітіндісімен ақуызтарға әсер еткенде, 

ашык кҥлгін тҥс пайда болады. Бҥл реакция ақуызтардың қҧрамындағы пептидтік 

байланыстарды анықтайды. 

б) Қҧрамында кҥкірті бар ақуыздарға қорғасын ацетатын және сілті қосып қыздырғанда, 

қорғасын сульфидінің кара тҥнбасы тҥзіледі. 

7. Ақуыздардың организмдегі ӛзгерісі. Ақуыздар аса маңызды тағамдык заттар (ет, 

жҥмыртка, сҥт, нан, т.б.) қҧрамында болғандыктан, ас қорыту жолдарында ферменттер 

әсерінен аминқышқылдарына дейін ыдырап гидролизденеді. Аминқышқылдары ішек 

қабырғалары арқылы қанға ӛтеді. Кӛмірсулар мен майлардан айырмашылығы — 

аминқышқылдары организмде қор болып жиналмайды. Олардың біразы адам немесе жануар 

организмінің ӛзіне тән ақуыз тҥзеді. Ал аминқышқылдарының бір бӛлігі ақуыз емес азотты 

қосылыстардың, нуклеин қышқылдарының синтезіне жҥмсалады. Кейбіреулері тотығып, ең 

ақырғы ӛнімдерге (С02, Н20, т.б.) дейін ыдырап, энергия бӛледі. 

8. Ақуыз синтезінің проблемасы. Ақуызды синтездеу проблемасының теориялық 

және практикалық маңызы бар. Ақуыз молекуласының кҥрделі болуына байланысты казіргі 

уакытқа дейін ақуыз синтезі толық іске аспай отыр. Ақуыз молекулалары ҥздіксіз қозғалыста 

болады. Ақуыз молекулаларын синтездеуге әрекет жасаған галымдардың сәтсіздіктерінің 

себебі де осында болуы мҥмкін. Ақуыз молекулаларының ҥздіксіз ӛзгеруін анықтайтын 

заңдылықтарды тҥсіну — казіргі ғылымның ең басты міндеттерінің бірі. 

Жоғары деңгейлі организмдерде ақуыз биосинтезі таңғаларлықтай тез жҥреді: 350 

аминқышқылынан тҧратын полипептид бар болғаны 10 секундта тҥзіледі! 

Ақуыз синтезінің қҧпия сырын ашу кептеген вирус ауруларын жеңуге мҥмкіндік 

береді, жаңа химиялық талшықтар мен пластмассалар жасауға, тамақ және химия 

ӛнеркәсібінде жаңа ӛндіріс процестерін ойлап табуға кӛмектеседі. 

Алғаш рет қарапайым ақуызды заттар, гипофиздің гормондары вазопрессин мен 

окситоцин алынды. Одан басқа ақуыз синтездеудегі зор табыстарға инсулин мен интерферон 

алу жатады. Полипептидтік теория ашылғаннан бері ақуыздык қасиеттері бар полипептидтер 

синтезделіп, жемдік қоспа, дӛрі-дәрмек ретінде қолданылып жҥр. 

Қазіргі замандағы маңызды міндеттердің бірі — синтездік тағам жасау проблемасы. 

Соның ішінде ақуыздык тағам тҥрлерін алу бірінші кезекте тур. Бҥл салада академик А. Н. 
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Несмеянов бастаған ғалымдар тобы жҥмыс істеп, біраз жетістіктерге жетті. Мысалы, сапасы 

жӛнінен табиғи тҥрінен кем соқпайтын қара уылдырық синтездеп алды. Ғалымдар биосинтез 

бен клеткаларда жҥретін процестердің заңдылыктарын толық меңгерген кезде жасанды 

жолмен ақуыздар алу мәселесі де толық шешілуі мҥмкін. 

 

Бақылау сҧрақтары: 

1. Аминкышқылдарының кҧрамында қандай функционалдык топтар болады? 

2. Аминкышқылдарға изомерияның қандай тҥрлері тән? Атаулар қалай беріледі? 

3. Аминкышқылдардың тҧздар тҥзу, қышқылдармен әрекеттесу, негіздермен әрекеттесу, 

спиртпен әрекеттесу, ӛзара әрекеттесу сияқты химиялық қасиеттеріне тоқтал. 

4. Аминкышқылдары қайда қолданылады? 

5. Ақуыз кҧрамына қандай химиялык элементтер кіреді? 

6. Тірі организмде ақуыздар қандай қызметтер атқарады? 

7. "Аминқышқылдары" мен "ақуыз" тҥсініктерінін арасында қандай байланыс бар? 

8. Ақуызтардың қҧрылымын сипаттандар. 

9. Ақуыз молекуласының қҧрылуында сутектік байланыстын қандай маңызы бар? 

10. Денатурациялану деп қандай қҧбылысты айтады? Негізгілерін сипаттандар. 

11. Ақуыздың қҧрамында қандай функционалдық топтар болады? 

12. Ақуыздар қандай тҥсті реакцияларға қатысады? 

13. Ақуызды синтездік жолмен алудын қиын болуының себептері неде? 

14. Ақуыз синтезінің маңызы қандай? 

15. Организмде майлар, кӛмірсулер, ақуыздар гидролиздегенде қандай заттар тҥзіледі? 

 

ІІ бӛлім. Тақырып 2.16 Құрамында азоты бар гетероциклді қосылыстар. Нуклеин 

қышқылдары 

Жоспар: 

1. Қҧрамында азоты гетероциклді қосылыстар туралы тҥсінік. 

2. Пиррол. 

3. Пиридин 

4. Пиримидин мен пурин негіздері. 

5.  Нуклеин қышқылдары. 

6. Нуклеотидтер, полинуклеотидтер. 

7. Рибонуклеин қышқылы 

8. Дезоксирибонуклеин қышқылы 

9. Нуклеин қышқылдарының маңызы 
 

Осыған дейін қҥрамында тек кӛміртек атомы бар циклді қосылыстармен таныстық. 

Гетероциклді қосылыстар циклге кӛміртек атомдарынан басқа да элементтердің атомдары 

кіретін косылыстар. Ондай атомдарға азот, кҥкірт, оттек және т.б. элементтердің атомдары 

жатады. Гетероциклді қосылыстар мейлінше кӛп және әр алуан. 

Кӛміртекпен бірге цикл кҧруға қатысатын элемент атомдары гетероатомдар деп 

аталады. Олардың санына байланысты моно-, ди-, три-, және т.б. гетероатомды қосылыстар 

болады. 

Гетероциклді қосылыстар табиғатта кӛп таралған (витаминдер, алкалоидтар, 

пигменттер және жануарлар мен ӛсімдіктер клеткаларының кҧрамды бӛліктері). Азотты 

гетероциклді қосылыстардың биологиялық процестерде маңызы зор. Бес мҥшелі, алты 

мҥшелі қосылыстар тҧрақты болады. Осы қосылыстарға тоқталамыз. 

3. Пиррол.  C4H5N — бес мҥшелі азотты гетероциклді қосылыс 
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Пиррол тас кӛмір шайырының қҧрамында болады, сондықтан одан фракциялық айдау 

арқылы алынады. Ӛндірісте фуран мен аммиакты әрекеттестіріп алады. Пиррол — тҥссіз 

сҥйықтық, суда нашар ериді, ауада тез тотығып, қоңырайып кетеді. Пирролда екіншілік азот 

атомы (NH тобы) бар, екіншілік аминдерге ҧқсас болғанымен, негіздік қасиеті әлсіз, 

қышқылдармен тҧрақты тҧз тҥзбейді. Себебі, азот атомының жҧп электроны ароматты-

электронды жҥйе қҧруға қатысады. Жазық Қҧрылымды бензол молекуласының қҧрылысына 

ҧқсас пиррол молекуласында да ортақ π-электрон бҧлты тҥзіледі.   Айырмашылығы — 

ароматты ортақ алты электронан тҧратын π-электрон бҧлтын тҥзуге тӛрт кӛміртек атомының 

әрқайсысынан бір р-электрон жӛне азоттың екі р-электроны (бос жҧп электроны) 

қатысады.Пиррол әлсіз ароматты қасиет кӛрсетеді, сутекті қосып алып гидрленеді және азот 

қышқылымен нитрленеді. Пиррол екідайлы қосылыс, әлсіз қышқылдық қасиет кӛрсетеді, 

бірақ оның қышқылдығы фенолдан тӛмен. 

Пирролдың туындылары гемоглобиннің, хлорофилдің кҧрамына кіреді.  

Пиридин – C5H5N бір азот атомы бар алты мҥшелі гетероциклді қосылыстардың маңызды 

ӛкілі. 

 

 
Пиридин — тҥссіз сҧйықтык, жағымсыз иісі бар, қайнау темпера -турасы 115,3°С. 

Пиридинді тас кӛмір шайырынан және синтездік жолмен алады. 

Азот атомында жҧп электронның болуына байланысты аминдер сияқты негіздік қасиет 

кӛрсетеді. Бірак оның негізділігі — алифатты аминдерге Қарағанда тӛмен. 

Пиридин — алты π-электроннан тҧратын ортак электрон бҧлты бар ароматты 

қосылыс. Ортақ электрон бҧлтын тузу ҥшін бес кӛміртектің әрқайсысынан бір р-электроннан 

жене азот атомынан бір р-электрон қатысады. Пиридиннің пирролдан ӛзгешелігі — азот 

атомының жҧп электроны ароматты байланыс қҧруға қатыспайды. Сондықтан жҧп электрон 

протонды қосып алып, негіздік қасиет кӛрсетіп, қышқылдармен оңай тҧз тҥзеді. 

Бензолға ҧқсас пиридинде де орынбасу реакциясы жҥреді. Реакцияны бензолға 

қараганда катаң жағдайда жҥргізеді. 

Пиридиннің туындылары табиғатта кең тараған, ӛсімдіктер мен жануарлар 

организмінде болады. Пиридиннің туындыларына алкалоидтар жатады. Никотиннің 

қҧрамында алкалоидтар болады. 

Пиридин ядросы РР витаминінің, сондай-ак дәрілік препарат сульфидиннің 

қҧрамында болады. Пиридин мен оның туындылары дәрі-дәрмектер, бояулар, пестицидтер 

алуда, металдарды коррозиядан қорғауда қолданылады. 

4. Пиримидин және пурин негіздері. Организмнің тіршілік әрекетінде маңызды қызмет 

атқаратын азотты гетероциклді негіздер  пиримидин және пурин нуклеин кышкылдарының 

қҧрамына кіреді: 

 

  
Пиримидин молекуласында екі азот атомы бар, алты мҥшелі гетероцикл. Оның 

сақинасы кӛптеген биологиялык маңызды заттардың қҧрамына (нуклеин қышқылы, дәрі-

дэрмектер, кейбір витаминдер) кіреді. Пиримидиннің оттекті туындылары — урацил, тимин 

және цитозин: 
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Бҧларды жалпы атаумен пиримидин негіздері деп атайды. 

Олар нуклеин қышқылдарының қҧрамына кіреді (РНҚ, ДНҚ) және олардың гидролизі 

кезінде тҥзіледі. 

Пиримидин (1) және имидазол (2) сақиналарынан тҧратын кҥрделі гетероциклді косылысты 

пурин деп атайды: 

 
Пурин топтары кӛптеген қосылыстардың нуклеин қышқылы қҥрамына пурин 

негіздері — аденин (А), гуанин (Г) тҥрінде кіреді: 

 
 

Нуклеин қышқылдары тірі клетка ядросының (лат. nucleus — ядро) маңызды қҧрам бӛлігі. 

Нуклеин қышқылдары (НҚ) рибонуклеин қышқылы (РНҚ) жӛне дезоксирибонуклеин 

қышқылы (ДНҚ) болып екі ҥлкен тҥрге бӛлінеді. Тірі организмнің кҧрамына нуклеин 

қышқылдарының екі тҥрі де кіреді. Нуклеин қышқылдары жоғары молекулалы 

гетерополимерлі қосылыстар. 

Нуклеин қышқылдарының қҧрамы мен қҧрылысы. Нуклеин қышқылдарының толық емес 

гидролизі нәтижесінде нуклеотидтер, тҥзіледі. Олар нуклеин қышқылдары полимер 

тізбегінде қайталанып отыратын кҥрделі қҧрылым буындары (монометрлері). Ал 

нуклеотидтерді одан ӛрі гидролиздесе, ортофосфор қышқылын және пентоза мен азотты 

негізге айырылатын нуклеозидтерді тҥзеді. 

12 сызба  

 
Ортофосфор қышқылы 

Яғни, нуклеин қышқылдарының қҧрамына азотты негіздер (пиримидинді, пуринді), фосфор 

қышқылы және моносахаридтер (рибоза мен дезоксирибоза) кіреді. Нуклеин қышқылдары 

қҧрамындағы моносахаридтердің қалдығына байланысты рибонуклеин қышқылы және 

дезоксирибонуклеин қышқылы болып екіге бӛлінеді. НҚ молекулалык массалары бірнеше 

мыңнан ондаған миллионға ӛседі. 

ДНҚ мен РНҚ кҧрамының айырмашылығы — нуклеин қышқылын толық гидролиздеу 

арқылы анықталды. Оларды гидролиздегенде, әр тҥрлі заттардың қоспасы тҥзіледі. 
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Нуклеин қышқылдары қҧрамында кӛмірсудың гидроксил тобы мен фосфор қышқылының 

арасында кҥрделі эфирлік байланыс тҥзіледі, ал азотты негіз кӛмірсудың жанынан 

жалғасады. Полинуклеотидтің қҧрылысын сызбанҧсқамен былай ӛрнектеуге болады: 

 
Ақуыздар сияқты нуклеин қышқылдары әр тҥрлі болады. Олардың организмдегі функциясы 

да әр алуан. Нуклеин қышқылдарының да ақуыздар сияқты әр тҥрлі қҧрылымдары болады. 

Нуклеин қышқылының  бірінші құрылымында мононуклеотидтер белгілі тәртіппен 

орналасады. 

Нуклеин қышқылының екінші құрылымы макромолекулалардың кеңістікте қос шиыршық 

болып орналасуын көрсетеді. Бҧл кезде молекулалар арасында және молекула ішінде 

сутектік байланыс арқылы әрекеттесу болады. 

НҚ-ның макромолекуласы екі полинуклеотидті тізбектен қҧралады. Олар кеңістікте қос 

оралма тҥзеді. Оралманы фосфор қышқылының полиэфирі тҥзеді, пиримидин және пурин 

туындыларының жазық молекуласы оралманың ішінде болады. 

Нуклеин қышқылының макромолекуласындағы бірінің ішінде бірі жатқан ширатылган екі 

оралмада, пиримидин және пурин қалдықтары ӛзара сутектік байланыс арқылы байланысқан. 

Сутектік байланыс белгілі бір жҧп пиримидин және пурин туындыларының арасында 

тҥзіледі. Оларды комплементарлы жұптар деп атайды. Ондай жҧптар: тимин (Т) — аденин 

(А) және цитозин (С) — гуанин (Г). 

ДНҚ-ның қос оралмалы сызбанҧсқасында таспамен кӛрсетілгендері фосфор қышқылымен 

кӛмірсулардың полиэфирінің макромолекуласы. Бҧларды қосып жатқан тҥзулер пиримидин 

және пурин туындылары, олар комплементарлы жҧптар. 

Нуклеин қышқылының ушіншілік құрылымы — ДНҚ мен РНҚ-ның кеңістікте шумақталып 

орналасуы. 

Нуклеин қышқылының гидролизінің ӛнімдері 

10 кесте 

Нуклеин 

қышқылы 

Азотты 

негіздер 

Қант Қышқыл 

РНҚ Аденин Рибоза Фосфор қышқылы 

 Гуанин Рибоза Фосфор қышқылы 

 Цитозин Рибоза Фосфор қышқылы 

 Урацил Рибоза Фосфор қышқылы 

ДНҚ Аденин 

Гуанин 

Цитозин 

Тимин 

Дезоксирибоза 

Дезоксирибоза 

Дезоксирибоза 

Дезоксирибоза 

Фосфор кышкылы 

Фосфор кышкылы 

Фосфор кышкылы 

Фосфор кышкылы 

 

Нуклеин қышқылдарының маңызы. Нуклеин қышқылдары биологиялық тҧрғыдан 

маңызды рӛл атқарады. Олар тірі организмдердегі генетикалық ақпаратты сақтайтын және 

тасымалдайтын клетканың (жасушаның) маңызды қҧрам бӛліктері болып табылады. 

Нуклеин қышқылдары ақуыз биосинтезіне катысады және тірі организмдерде тҧқым 

қуалаушылықты сақтап, оның бір ҧрпақтан екінші ҧрпаққа берілуін қамтамасыз етеді. ДНҚ 

жасуша ядросының хромосомасында (99%), рибосомаларда және хлоропластарда, ал РНҚ 

ядрошықтарда, рибосомаларда, митохондрияда, пластидтер мен цитоплазмада кездеседі. 

Олар клетканың қай белігінде шоғырланса, соған байланысты қызмет атқарады. Жоғарыда 

айтылғандай, ДНҚ организмдегі тҧқым қуалаушылық ақпаратты сақтайтын гендердің 

қҧрылыс материалы болып табылады. Ал РНҚ, ҥш тҥрлі болғандықтан: рибосомдық (р-

РНҚ); тасымалдаушы (т-РНҚ) және акпараттық (а-РНҚ) әр тҥрлі қызметтер атқарады. ДНҚ 
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мен РНҚ қызметтері 1940 жылдардан бастап анықталып, тҥрлі биологиялық тәжірибелер 

арқылы дәлелденген. Осы зерттеулер нәтижесінде молекулалық генетика ғылымы жедел 

дами бастады. 

Соңғы жылдары ғалымдар жоғары организмдердің гендерін бактериялар мен ашытқы 

саңырауқҧлақтарының организміне енгізуді іске асырды. Соңынан оларды ақуыз синтездеуге 

пайдаланды. Мысалы, инсулин генін осылайша "жҧмыс істеткізді". Адам инсулині ең алғаш 

рет Е. соіі деген бактерияның кӛмегімен 1982 жылы алынды. 

Осылайша бір типтегі организмнен алынған генді басқа типтегі организмге  енгізуді 

гендік инженерия деп атайды. Жоғарыда айтылған инсулин, ӛсу гормоны — 

соматотропин, сондай-ақ гемофилия ауруына қолданылатын VIII фактор — гендік 

инженерияның ӛнімдері. Қазіргі кезде гендік инженерияның кӛмегімен тҥрлі жҧқпалы 

ауруларға карсы вакциналар ӛндіріле бастады. 

Қазақстан   Ҧлттық   ғылым   академиясының   академигі Ӛ. Айтхожин клеткалық 

макромолекулалардың (нуклеин қышқылдары мен ақуыздың) синтезі саласында ӛте 

маңызды зерттеу жҧмыстарын жҥргізді. 

Айтхожин Мурат Әбенулы (1939-1987).  Биология ғылымының докторы, академик. 

Қазақстанда молекулалык биология мен биотехнологиянын негізін калаушылардын бірі. 

Қазакстан ғылым акаде-миясынын жанынан молекулалык биология жӛне биохимия 

институтын ашкан (1983 ж.). Бҧл институт казір М. Ә. Айтхожиннің есімімен аталады. 

Бақылау сұрақтары 

1. Гетероциклді қосылыстар деп қандай заттарды айтады? 

2. Қандай атомды гетероатом дейді? 

3. Гетероциклді қосылыстар табиғатта қандай заттарда болады? 

4. Бес мҥшелі жене алты мҥшелі азотты негіздерге мысалдар келтіріңдер 

5. Пиррол негіздік қасиет кӛрсете ме? Тҥсіндіріңдер. 

6. Пиридиндегі азот атомының қанша бос электроны бар? 

7. Урацил, тимин, цитозинде қанша азот атомы бар? Бҧлар қай қосылыстың 

туындылары? 

8. Пуриннің қҧрамында қандай косылыстардың ядролары бар? 

9. Қҧрамына пуринді негіздер кіретін қосылыстарға мысалдар келтіріңдер. 

10. Нуклеин қышқылдары деп қандай қосылыстарды айтады? 

11. Нуклеотидтер және нуклеозидтердің қҧрамы қандай? Бір-бірінен айырмашылығы 

неде? 

12. ДНҚ және РНҚ-ның бір-бірінен ӛзгешелігі неде? Қайсысында оттектін массалық 

ҥлесі кӛп? 

13. Нуклеин қышқылының кҧрылымдары кандай? 

14. ДНҚ-ның қос оралмалы сызбанҧсқасының кҧрылысы қандай және қалай орналасқан? 

 

ІІ БӚЛІМ. Тақырып 2.17 Жоғары молекулалы қосылыстар. Пластмассалар. 

Құрылысы мен қасиеттері. Синтетикалық талшықтар 

 Жоспар:  

1. Жоғары молекулалы қосылыстар химиясы туралы тҥсінік 

2. Жоғары молекулалы қосылыстар синтездеу әдістері 

3. Полимерлердің қасиеттері 

4. Пластмассалар және олардың тҥрлері 

5. Пластмассалардың аса маңызды ӛкілдер және оларды синтездеу 

6. Каучук синтезі 

7. Синтездік талшықтар және олардың маңызды ӛкілдері 

 

Қазіргі кездегі химияның ең дамыған саласының бірі — синтездік жоғары молекулалы 

косылыстар ӛндіру. Қоршаған ортадан табиғи жоғары молекулалы қосылыстарды жҥн, 

жібек, макта, тері, ағаш целлюлозасы және т.б. тҥрінде кездестірсек те, кӛбіне синтездік 

жоғары молекулалы косылыстар негізінде алынатын заттар кең тҥрде пайдаланылатынын 

білесіңдер. 



63 

Сендер бҧл тарауда синтездік полимерлердің табиғи полимерлерден айырмашылығы 

— алыну әдістері, касиеттері, маңызы туралы мағлҧмат аласыңдар. 

ЖОҒАРЫ МОЛЕКУЛАЛЫ ҚОСЫЛЫСТАР ХИМИЯСЫ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК 

Полимер. Сополимер. Олигомер. Қҧрылымдық буын. Полимерлену дәрежесі. 

Жоғары молекулалы  қосылыстар. Жоғары молекулалы қосылыстарды қысқаша ЖМҚ деп 

стандартты атауға немесе "полимерлер" деуге болады. Полимерлер (грек, "поли"— көп, 

"мерос"—бөлшек) ондаған және жҥздеген мың, кейде миллиондаған атомдардан тҧратын 

ҥлкен молекулалар: 

 
Атомдар санының ӛзгеруіне қарай макромолекулалардың сапалық қасиеттерінде де 

ерекшеліктері болады. Химиялык таза полимерлердің макромолекулалары қайталанып 

отыратын құрылым буындарынан қҧралады: 

 

 
Қҥрылым буындарының саны полимерлену дәрежесі -n деп аталады, оның сан мәні 1000-нан 

1 млн-ға жуық болуы мҥмкін. Іс жҥзінде кез келген полимерлер — қҧрамы және химиялық 

қҧрылысы бірдей, тек қҧрылым буын саны әр тҥрлі бірнеше макромолекуланың қоспасы. 

Егер қҧрылым буындары әр тҥрлі болса, онда сополимер деп атайды. 

Полимер синтезделетін кіші молекулалы зат мономер деп аталады. 

ЖМҚ қҧрамының кҥрделілігі оның молекулалық массасының да ӛте ҥлкен болуын 

қамтамасыз етеді. "Ҥлкен", "кіші" деген сӛздер салыстырмалы шартты тҥрде қолданылады. 

Сондықтан Мг<500 болса, кіші молекулалы, Мг>5000 болса, жоғары молекулалы қосылыс 

деп саналады. Ал 500 < Мг<5000 болса, онда олигомер (грек, "олигос" — "көп емес, шамалы" 

деген мағынаны білдіреді) деп аталады. Бҧлай бӛлудің негізі молекула шектен тыс кӛп 

атомнан тҧратын жағдайда олардың сандарының шамалы ӛзгеруі қасиеттеріне аса кӛп әсерін 

тигізбейді, кейде тіпті ӛзгермейді. 

Полимерлердің осындай ірі макромолекулаларының пішіні әр тҥрлі болады. Оларды: 

сызықтық, тармақты немесе торлы және кеңістіктік, т.б. деп беледі. Табиғи 

полимерлерден целлюлоза мен табиғи каучуктың қҧрылымдары сызықты екенін білесіңдер, 

ал синтетикалық полимерлерден капрон, тӛменгі қысымда ӛндірілетін полиэтилен сызықты 

болады. Тармақты қҧрылымды полимерлерге: крахмал, полипропилен жатады. Жҥн, резеңке 

мен фенолформальдегид полимерлерінің қҧрылымдары кеңістік болады. Полимерлердің 

физикалық касиеттері полимерлену дәрежесі мен полимердің кҥрылымына тӛуелді болады. 

Полимерлер атаулының барлығында сансыз жіңішке жіптердің қатарласа немесе шумақтала 

шатасып жатуы мҥмкін емес. Ҧсақ молекулалар бірімен-бірі тҥйін аркылы берік жалғасып, 

шарбақ  немесе торкӛз тәрізді пішінде болады. Мҥндай торкӛздердің ҥш ӛлшемі: биіктігі, 

ҥзындығы жӛне ені болғандықтан, тримерлі молекула деп аталады . 

Қазіргі кезде полимерлер ӛндіру қарқынды дамуда. Машина жасау, радио жӛне 

электротехника, қҧрылыс, сонымен қатар кеме, авто, ҧшак, ракета жасау ӛндірісін, жеңіл 

ӛнеркӛсіпті, тҧрмысты полимерсіз кезге елестету мҥмкін емес. Полимерлердің осындай кӛп 

тҥрлі болуы олардың химиялык кҥрамына, макромолекулаларында жеке боліктерінің бір-

бірімен қалай байланысқанына және олардың кеңістіктегі геометриялық орналасуына 

байланысты. 

Полимер бҧйымдарының бҧрын байқалмаған касиеттері анықталып, ӛндіріске енгізілуде. 

Сондықтан полимер бҥйымдары адамзат игілігіне айналып, техникалық ӛнердің, ғылымның 

жаңа кырынан дамуына ӛзіндік ҥлесін қосуда. 
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5 сурет 

 
Полимер макромолекулалары қҧрылымдарының сызбанҧскасы: а — сызықты; ә — тармақты; 

б — кеңістік қҧрылымдар. 

 

Қазіргі кезде адамзат ғарыштық биіктер мен ӛте терең бҥрғылау ҧңғымаларын бағындыра 

отырып, кҥрделі электронды есептегіш машиналардың микроскопиялык тетіктерінен бастап, 

ҥлкен каналдар мен су коймаларының гидроокшаулағыштарын жасауға дейінгі барлык 

жағдайда полимер бҥйымдарымен жҥмыс істейді. Сондықтан қолданылатын орнына, 

мақсатына, жҥмыстың тҥріне карай полимер материалдарын касиеттеріне сай пайдалану 

қажет. Қазіргі кезде қолданылып жҥрген полимер бҥйымдарын жалпы касиеттері мен 

олардан жасалатын заттардың тҥріне, сондай-ак ондіру ӛдісіне карай тӛрт типке бӛледі: 

1. Конструкциялық пластиктер. Оларды кӛбіне пластмассалар деп атайды. Пластмассага 

кейін толығырақ тоқталамыз. Басқа полимерлерден айырмашылығы мынадай: пластиктер — 

бӛліну беріктігі 50—200 кг/см
2
 болатын қатты заттар. 

2. Эластомерлер. Оған каучук, резеңке жӛне осыларға ҧқсас материалдар жатады. 

Эластомерлерге атына сәйкес жоғары (эластикалык) иілімділік, созылғыштык тән, 

деформациялығы қайтымды. 

3. Талшықтар мен жіптер. Бҧларға осы талшықтардан тоқылған маталар жатады. Бҧл 

материалдардың касиеттері молекулаларының ҥш ӛлшемінің қайсысын негізге алуға 

байланысты бір-бірінен айқын ерекшеленеді. Талшықты материалдардың беріктігі, 

иілімділігі, каттылығы, кейде тіпті тығыздығы да анизотропиялык (дененің барлық немесе 

біркатар физикалык қасиеттері әр бағытта әр тҥрлі) болады. Бҧл бастапқы полимердің 

химиялық қҧрылымы мен жалпы қасиеттеріне байланысты. 

4. Қабыршақтар, лактар, бояулар басқа корғағыш, әсемдегіш жабындар (пленкалар). Бҧл 

заттарда касиеттердің анизотропиялығы ӛте айқын байқалады. Лак, бояу материалдарының 

олар жабатын негізбен берік байланысында — адгезияның да маңызы зор. Сондай-ақ бҧл 

типтегі материалдардың тағы бір ерекшелігі — алдын ала пішін жасауға болмайды. Оларды 

қорғалатын заттың бетіне жҧқа қабатпен жағып, қолма-қол пайдаланады. 

Полимер материалдарының осы негізгі тӛрт типінен баска да қосымша тҥрлері бар. Мысалы, 

желімдеу, тығыздау ҥшін қҧйылатын қоспалар, газ толтырылған материалдар, т.б. Олардың 

барлығының да ӛзінің колданылатын жері бар. 

Қҥрылым буындарына карай ЖМҚ екіге бӛлінеді: қҧрылым буындары бірдей болса, 

полимер, әр тҥрлі болса, сополимер деп аталады. 

Полимерлер мономерлерден синтезделеді, полимердің қайталанын отыратын ең кіші бӛлігін 

құрылым буыны, ал олардың санын полимерлену дәрежесі деп атайды. 

ЖМҚ молекулалык массаларына байланысты кіші молекулалы Мг<500, олигомерлер 

(500<Мг<5000), ҥлкен молекулалы Afr>5000 деп шартты тҥрде бӛлінеді. 

Полимерлерді макромолекуларының кеңістіктегі пішініне байланысты: сызықтық, 

тармақты, торлы, кеңістіктік деп бӛледі. 

Полимерлер жалпы қасиеттеріне, жасалатын зат тҥрлеріне және ӛндіру әдісіне қарай: 

пластмассалар, эластомерлер, талшықтар, қабыршықтпар (жабындар) деп бӛлінеді. 

ЖОҒАРЫ МОЛЕКУЛАЛЫ ҚОСЫЛЫСТАРДЫ СИНТЕЗДЕУ ӘДІСТЕРІ 

Жоғары молекулалы қосылыстарды алудың негізгі әдістері — поликонденсациялану және 

полимерлену реакциялары. Кіші молекулалы мономерлердің жоғары молекулалы полимер 

молекулаларына бірігуінің ҥш тҥрлі әдісін атауға болады: 

1) қанықпаған кӛмірсутектердің еселі байланысының ҥзілуі немесе тҧйық тізбектердің 

ашылуы есебінен; 

2) эфирлік байланыстардың тҥзілуі — С — О — С — есебінен; 

3) функционалдық топтар арқылы амидтік байланыстардың 

тҥзілуі — С — N — есебінен. 
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Поликонденсация реакцияларына, әдетте, косфункциялы (бифункциялы) немесе 

копфункциялы мономерлер қатысады. Олар бір-бірімен әрекеттескенде, қарапайым кіші 

молекулалы затты (кӛбіне суды) бӛле отырып бірігеді. Мысалы, адипин кышқылының 

гексаметилендиа-минмен поликонденсациялануы негізінде полиамидтік материал — 

найлонның алынуы: 

 
Поликонденсация процесі сатылап жҥреді: бір молекуладан кейін келесісі қосылып 

жалғасады. Аралық ӛнімдері — тҧрақты қосылыстар, әрі қарай процесс барысында олардың 

ҥнемі белсенділігін арттырып отыру қажет. Ол ҥшін кӛбіне температураны жоғарылатады. 

Сонда әрекеттесуші заттарды біртіндеп кыздырғанда молекулалық массасы да ӛседі. 

Полимерлену реакциясы еселі (кос, ҥш) байланыстардың есебінен немесе тҧйық 

тізбектердің ашылу салдарынан жҥзеге асады. Мономерде реакцияға кабілетті бір топша 

болса жеткілікті. Полимерлену инициатордың әсерінен тізбекті процесс тҥрінде жҥреді. 

Инициатор ретінде бос радикалдарға жеңіл айырылатын заттар колданылады. Радикалдар 

мономер молекулаларын радикалдық тҥрге айналдырып, полимерленудің тізбекті 

реакцияларының басталуына себепші болады. Мысалы, стирол бензоил пероксидінің 

әсерінен полистиролға айналады. 

Инициатордың (тізбек бастаушы) тҥзілуі: 

(С6Н5СО)202 -» 2С6Н6—С=0 + 02 бҥдан әрі С6Н5—С=0 тобын X* деп белгілейміз. 

Тізбектің басталуы: 

 
Тізбектің дамуы: 

 

 
Тізбекті полимерлену қопарылыстың жылдамдығындай жоғары жылдамдықпен ӛтеді. Оны 

тӛменгі температурада жҥргізуге де болады. Полимерленудің аралық ӛнімдері — тҧрақсыз 

бӛлшектер (біздің мысалымызда — радикалдар), сондықтан тізбектің ӛсуі мономер тҥгел 

жҧмсалып біткенше немесе тізбек ҥзілгенше жалғасады. Тізбек екі радикал ӛзара 

кездескенде, сондай-ақ радикал басқа молекула әсерінен немесе ыдыс қабырғасына 

соқтығысып жойылған кезде узіледі. 

Катализдік жҥйені пайдаланып, полимер молекуласындағы негізгі тізбекке карағанда бҥйір 

топшалардың орналасуын реттейді. Тӛменде орынбасушылардың (X) орналасуының ҥш 

тҥрлі типі кӛрсетілген: 

Егер орынбасушылар тәртіппен орналасқан болса, стереореттелген деп аталады және бас 

тізбектегі орынбасушылардың кеңістікте ӛзара қалай орналаскандығымен ерекшеленеді. 

Оған изотактикалық (1) және синдиотактикалық (2) полимерлер жатады. Егер 

орынбасушылар ретсіз орналасқан болса, ондай полимерлер атактикалық (3) деп аталады. 

Полимерлердің қасиеттері орынбасушылардың макромолекуладағы орналасу ретіне 

байланысты болады. Стереореттелген полимерлер тығыз орналасатын болғандықтан, 

олардың балку температуралары жоғары және кристалдануға бейім болады. Олар ыстықка 

тӛзімді, беріктігі жоғары қабыршақтар (пленка) алу және талшықтар жасау ҥшін ӛте 

маңызды ӛнім. Мысалы, инициатор ретінде бензоил пероксидін пайдаланып алынатын 

полистирол атактикалык. (3) кҧрылысты болады және 8СГС-та балқиды. Егер полимерлеуді 
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(изо-С4Н9)3 А1+ТіС14 катализаторын қолданып жҥргізсе, изотактикалык (1) полимер 

алынады. Ол 230°С-та ғана балқиды.  

ЖМҚ алудың негізгі әдістері — полимерлену және поликонденсациялану реакциялары. 

Полимерлену реакциясы радикалды немесе иондық механизммен тізбекті процесс тҥрінде 

жҥреді, ал поликонденсациялану реакциясы сатыланып жҥреді және кіші молекулалы 

қосылыс бӛлінеді. 

Полимердің макромолекуласы тҥзілу ҥшін мономерлердің ӛзара бірігуі ҥш тҥрлі әдіспен 

жҥзеге асырылады: кос байланыстардың ҥзілуі, эфирлік байланыстар мен амидтік 

байланыстардың тҥзілуі. 

Сополимерлену, яғни әр тҥрлі мономерлерді біріктіріп полимерлеу арқылы "егу, тігу" 

әдістерін қолдана отырып, касиеттері алдын ала болжанған сапалы, бағалы полимерлер 

алынады. 

ПОЛИМЕРЛЕРДІҢ ҚАСИЕТТЕРІ 

Полимергомологтар. Орташа молекулалық масса. _Полидисперстік дәрежесі (таралуы). 

Жоғары молекулалы қосылыстардың жалпы ортақ касиеттері болады. Полимерлердің 

молекулалык массасы әр тҥрлі және кҥрылымының айрықша сипаты болуына байланысты, 

олардың қасиеттерінің кіші молекулалы заттардың қасиеттерінен айтарлықтай ӛзгешелігі 

болады. Кіші молекулалы заттар, әдетте, ӛздеріне тән балку, қайнау температураларымен 

және баска да тҧрақты шамалармен, яғни константалармен сипатталады. 

Жоғары молекулалы қосылыстардың бірінші ерекшелігі — мҥлде жаңа орташа 

молекулалық, масса тҥсінігінің болуы. Кіші молекулалы заттар қасиеттерінің тҥрақты болуы, 

олардың молекулалық массаларының тҧрақтылығында, ал жоғары молекулалы 

косылыстардың молекулалық массасы қҧрылым буындарының санына байланысты ӛзгеріп 

отырады. Осыған сәйкес қасиеттері де елеулі тҥрде ӛзгереді. Ҧзындықтары әр тҥрлі, бірақ 

бірдей химиялық буындардан тҧратын макромолекулалар полимергомологтар деп аталады. 

Жоғары молекулалы қосылыстардың молекулалық массалары ҥлкен болған сайын әр тҥрлі 

полимерлердің қасиеттеріндегі айырмашылықтар да азая береді, тіпті жеке зат ретінде 

айырмасы болмай қалады. Сондықтан полимергомологтарды жеке химиялык зат ретінде 

бӛлу әдісі жоқ деуге болады. Полимергомологтардың коспасын молекулалық массалары бір-

біріне жуық шамадағы фракцияларға бӛліп қарастырады. 

Осыдан жоғары молекулалы қосылыстардың молекулалық массасы орташа статикалық шама 

ретінде қарастырылып, орташа молекулалық, масса тҥсінігі енгізілген. Полимергомологтар 

қоспасындағы жеке полимерлердің таралу мӛлшерін полидисперстік дәрежесімен 
сипаттайды. 

Жоғары молекулалы қосылыстардың молекулалық массасы ӛскен сайын физикалық 

касиеттерінің ӛзгеруіндегі тағы бір ерекшелік — оларды қыздырғанда, ерекше булану 

кҧбылысы (ҥшкыштығы) байқалмайды. Одан әрі қыздыра берсе, белгілі бір температурада 

термиялық айырылу процесі жҥреді. Жоғары молекулалы қосылыстар — мҥлде ҧшпайтын, 

газ кҥйіне ауыспайтын заттар. 

Кіші молекулалы қосылыстар ҥш тҥрлі: газ, сҧйық, катты агрегаттык кҥйде бола алады, ал 

жоғары молекулалы қосылыстар ҥшін екі тҥрлі кҥй ғана белгілі — қатты және сҧйық. 

Полимерлерді қыздырганда болатын ӛзгерістер олардың қҧрылым ерекшеліктеріне де 

байланысты болады. 

Қыздырғанда байқалатын ӛзгерістеріне байланысты полимерлік материалдар термопласты 
және термореактивті деп бӛлінеді. Алдымен сызықтық қҧрылымды полимерді, мысалы, 

полиэтиленді немесе капронды қыздырайық. Полимер әуелі жұмсарып, температура 

жоғарылаған сайын біртіндеп балқып, коймалжың сҧйыққа айналатындығын байқаймыз. 

Егер суытса, қайта қалпына келеді. 

Осындай қыздырганда, балқып, суытқанда, қайта калпына келетін полимерлер 

термопластар деп аталады. 

Енді кеңістіктік (торлы) қҧрылымды полимерді қыздырғандағы озгерістерді қарастырайык. 

Мысал ретінде вулканизацияланған каучукты (резеңкені) немесе ӛзімізге белгілі штепсельдік 

розеткалар, электр айырғыштар, телефон трубкалары, т.б. бҥйымдар жасалатын 

фенолформальдегид пластмассасын алайық. Мҧндай полимерлерді қыздырғанда, олар 
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қоймалжың кҥйге келместен, айырылып кетеді. 
Қыздырганда да, суытқанда да ӛздерінің бастапқы қасиеттерін сактай алмайтын полимерлер 

термореактивті деп аталады. Поли-мердің кейбіреулері тіпті балқымайды, енді біреулері 

белгілі бір температурада балқымай, температуралар аралығында әуелі жҧмсарып барып, 

содан кейін балкиды. 

Полимерлер кӛпшілік жағдайда ерімейді. Алайда тҥзу қҧрылымды полимерлерді кейбір 

еріткіштерде аздап болса да ерітуге болады. 

Бҧл ерітінділер ӛте тҧтқыр болады. Ал кеңістіктік полимерлер ерімейді. Кейбіреулері, 

мысалы, резеңке еріткіштерде тек қана ісінеді. Тармақты полимерлердің химиялық қҧрамы, 

молекулалық массалары бірдей болғанымен, сызықтық полимерлерге қарағанда ерігіштігі 

жоғары болады. Оның себебі, сызықтық полимерлерде байланыстардың екі тҥрлі типі 

(химиялық валенттік байланыстар және молекулааралық химиялық байланыстар) ӛзара 

әсерлесу нӛтижесінде энергетикалық сипаттамасының әр тҥрлі болуы, еру мен балқу 

мҥмкіндігін анықтайды. Торлы қҧрылымды полимерлердің макромолекулалары арасында 

берік химиялық байланыс болатындықтан, еріткіштерде ерімейді, тек ісінеді. 

Полимердің келесі маңызды касиеті — олар механикалық берік келеді, әсіресе кеңістіктік 

қҧрылымды полимерлер ерекше берік болады. Беріктік қасиет полимерлердің тармақталу 

дәрежесі мен типіне байланысты. Тіпті молекулааралык байланыстар ҥлкейген сайын заттың 

каттылығы да арта тҥседі, серпімділік модулі артып, салыстырмалы деформациялығы 

азаяды. Торлы қҧрылымды (кеңістіктік) полимердің қасиеттері алмаз тәрізді кристалл 

заттардың касиеттеріне жакындайды. Сонымен полимерлердің беріктігіне әсер ететін 

факторлар қатарына молекулалық, массасы, табиғаты, макро-молекулалардың бағдарлануы, 

құрылымдарының сипаты, тізбектерінің тігілу дәрежесі және т.б. жатады. 

Қандай да бір заттың балқуы, буға айналуы немесе еріп кетуі ҥшін қыздыру аркылы немесе 

еріткіштің әсерімен оның молекулалары арасындағы ӛзара тартылыс кҥшін жеңу керек. Кіші 

молекулалы заттардың молекулалары арасындағы ӛзара тартылыс кҥші оншалыкты мықты 

болмайды. Сондықтан олардың молекулаларын бір-бірінен ажыратып бӛлу қиынға 

соқпайды. Ал ҥлкен молекулалы заттардың молекулаларының ӛзара әсері анағҧрлым кҥшті, 

ӛйткені олар толып жатқан бунақтары аркылы бірін-бірі тартып тҧрады. Сондықтан ондай 

молекулалы затты буға айналдыру немесе балқыту ҥшін едәуір қыздыру керек. Сонда кейбір 

заттардың молекулаларындағы атомдар арасындағы байланыстар ҥзіле бастап, зат 

айырылады. Ондай макромолекулаларды еріткіш молекулаларының әсері арқылы ыдырату 

мҥмкін емес. 

Сызықтық қҧрылымды полимер мен кеңістіктік қҧрылымды полимерлердің касиеттеріндегі 

айырмашылық каучук пен резеңке қасиеттерінен айқын байкалады. Сызықтық қҧрылымды 

молекулалардан қҧралған, вулканизацияланбаған каучук сҧйық кӛмірсутектерде ериді және 

механикалық беріктігі онша жоғары болмайды. Ондай каучукты созып тартса, ҥзіліп кетеді. 

Ал сызықтық молекулалардың арасы кҥкірт атомдары аркылы косылған вулканизацияланған 

каучук (резеңке) еріткіштерде ерімей, тек ісінеді және бҧлар едәуір берік болады. 

Полимердің электр өткізгіштігі, әдетте, ӛте нашар. Олардың электрлік касиетіне оған 

электр ӛрісін бергенде кӛрсететін касиеттері жатады. Электрлік қасиеттеріне қарай 

полимерлер барлық денелер сияқты диэлектриктер, жартылай өткізгіштер және электр 

өткізгіштер болып бӛлінеді. 

Кӛптеген полюсті және полюссіз полимерлер диэлектриктерге жатады. Диэлектриктерге ӛте 

ҧсакталған электр ӛткізгіш толтырғыштар (техникалык кӛміртек-графит, ҧсакталған 

металдар) енгізілсе, электр ӛткізгіш материалдар алынады. 

Жартылай ӛткізгіштерге қосарланған байланысы бар және заряд тасымалы бар кешенді 

жҥйелер жатады. 

Полимерлердің электрлік қасиеттеріне электр өткізгіштік, электрлік беріктілік, 

диэлектрлік шығын, диэлектрлік өтімділік, электрреттік эффект, термополюссіздену 

жатады. Осындай қасиеттеріне байланысты полимер материалдар техниканың маңызды 

салаларында қолданылады. 

Полимерлердің жылу өткізгіштігі нашар. Жылуөткізгіштік дегеніміз — жылудың 

полимердің жылырақ бӛлігінен суығырақ жеріне тасымалдануынан температураның теңесу 
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процесі. 

Полимерлердің қолдану аясын кеңейте тҥсуге мҥмкіндік беретін қасиеттерінің катарына 

жеңілдігін, химиялық тирақтылыгын, әсемдігін және т.б. жатқызуға болады. 

Қазіргі кезеңде жобаланған қасиеттері бар синтездік полимер материалдар алу ҥшін ғылыми 

негізделген ӛңдеу тәсілдері кажет, яғни полимерлердің беріктігін арттыратын, морттығын 

тӛмендететін, созылғыштығын жоғарылататын молекуланың қолайлы қҧрылымын 

қалыптастыру тәсілдері кажет. Полимерлердің қызмет ету мерзімін арттыру ҥшін оларға 

жылу тӛзімділігін, динамикалық беріктігін және т.б. негізгі қасиеттерін арттыратын арнайы 

қоспалар қосады. 

Полимерлердің маңызы зор. Сондықтан оларды ӛндіру мен тиімді пайдалану — халық 

шаруашылығын дамытудағы негізгі бағыттардың бірі. 

 

Термопластикалық полимер. Термореактивті полимер. 

Пластмассалар— иілгіштік касиеті бар, сондықтан белгілі бір жагдайларда тиісті пішінге 

келтіруге болатын, жоғары молекулалы органикалық заттар негізінде жасалатын 

материалдар. Иілгіштік касиет — дененің сырткы кҥш әсерінен пішінін ӛзгертіп, ол әсер 

тоқталғаннан кейін де сол ӛзгерген пішінін сактап қалу қасиеті. Иілгіштік қасиет 

пластмассалардан басқа заттарда да болады. Мысалы, саздың иілгіштік қасиеті оны тҥрлі 

пішінге келтіріп, бҧйымдар (қыш ыдыстар, т.б.) жасауға мҥмкіндік береді. Сондай-ақ 

ермексазды (пластилинді) осындай иілгіштік қасиетіне байланысты әр тҥрлі мҥсіндер 

жасауға пайдаланады. 

Пластмассалар жасауға колданылатын жоғары молекулалы заттар кӛбінесе шайырлар деп 

аталады. Пластмассалар кейде тек шайырдан ғана жасалады, басқаша айтканда, жоғары 

молекулалы заттың ӛзінен ғана қҧралады. Мысалы, полиэтилен тек этиленнің полимерлену 

ӛнімінен тҧрады. Keн жағдайда пластмассалардың қҧрамы кҥрделі болады. 

Қазіргі кезде бір-бірінен кҥрамындағы толықтыргыштарга, пластификаторларга, 

тұрақтандырғыштарға (стабилизаторлар) және басқа құрауыштарына, ең алдымен, 

байланыстырушы ретінде қай полимер қолданылатынына қарай пластмассалардың әр тҥрлі 

сорттары мен тҥрлері шығарылады. 

Пластмассалардың қҧрамына кіретін заттарға байланысты қасиеттері де алуан тҥрлі болады. 

Мысалы, ағаш ҧнтағы, мата, талшықтас (асбест), т.б. пластмассалардың механикалық 

беріктігін арттырады. Егер ете жай кебетін органикалық сҧйық заттар қосса, материалдың 

иілгіштігін арттырып, морттығын жояды, бояғыштар материалға тиісті рең береді. 

Басқа полимерлер сияқты пластмассаларды да екі типке боледі: термопластикалық, оларды 

термопластар деп атайды және термо-Реактивті, яғни реактопластар. Бҧлай бӛлу, 

негізінен, пластмассадағы байланыстырушы полимерге қатысты анықталады. 

Термопластикалык шайырлар қыздырғанда жҧмсарып, иілгіш болады да, суытса — қайта 

қатайып, ӛздерінің алғашқы қасиеттерін сақтап қалады. Ондай шайырлардан бҧйымдар 

жасау ҥшін әуелі иілгіш кҥйіне дейін қыздырып, соңынан пішін беріп, суытып, бірнеше рет 

пайдалануға болады. Термопластикалык шайырлар қатарына полиэтилен және 

полихлорвинил сияқты сызықтық қҧрылымды полимерлер жатады. 

Термореактивті шайырлар термопластикалық шайырларға керісінше қыздырғанда, иілгіштік 

қасиетінен айырылады, балқымайтын және ерімейтін кҥйге тҥседі. Себебі қыздырған кезде 

сызықты молекулалардан кеңістіктік қҧрылымды молекулалар тҥзіледі. Термореактивті 

шайырлар қатарына, мысалы, фенолформальдегид шайыры жатады. Мҧндай материалды 

жаңа бҧйым жасау ҥшін қайта ӛңдеуге болмайды, ӛйткені ол кеңістіктік қҧрылым тҥзеді, ал 

бҧл қҥрылым кажетті иілгіштік қасиетін жояды. 

Пластмассаларды тиімді шикізаттардан ӛндіреді. Олар механикалық ӛңдеулерге оңай 

беріліп, одан тҥрлі бҧйымдар жасалады. Мҧның бәрі оларды ӛндірістің барлық салаларында 

және ауыл шаруашылығында, техникада жене кҥнделікті тҧрмыста кеңінен пайдалануға 

мҥмкіндік береді. 

Бір ғана полимердің негізінде әр тҥрлі материалдар алуға болады. Мысалы, каучук кӛбіне 

эластомерлі материалдар алуға қолданылады. Сонымен қатар кейде талшықты қабыршақты 

материалдар алуға немесе бҧйымдар бетін каптауға да қолданылады. Ал кәдімгі пластик — 
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эбонитті кҥрамында 30—50% кҥкірт және каучук бар қоспаны термоӛңдеу арқылы алады. 

Пластмассаларды негізгі қолданылу саласына байланысты бес топқа бӛліп карауға болады: 

конструкциялық, электр- және радио-техникалық, антикоррозиялық және бүлдіргіш 

орталарға тұрақтылық, дыбыс және жылуоқшаулағыштар. 

Әр алуан материалдардың жақсы касиеттері пластмассалардан табылады. Сондықтан 

техникалық кӛптеген мәселелерді шешкенде, пластмассалар ең керекті, тіпті баламасы жоқ 

материал болып саналады. Мысалы, болатты алатын болсақ, ол ӛте берік, бірак меншікті 

салмағы ауыр, молдір емес, электрден қорғай алмайды. Ағашты алсақ, ол жеңіл, бірақ берік 

емес және шіритін материал. Ал пластмассалар осы кҥрделі талаптардың барлығын ӛтей 

алады. Олардың арасынан берік те жеңіл, мӛлдір және сынбайтын, электрден қорғағыштык 

касиеттері жоғары және басқа да сапалы қасиеттері бар тҥрлері кездеседі. Мысалы, 

химиялық тӛзімділігі алтын мен платинадан жоғары, ҥйкеліс коэффициенті ӛте тӛмен немесе 

ӛте жоғары, т.б. материалдар да бар. 

Алуан тҥрлі қасиеттері бар пластмассалар жасау мҥмкіншілігі зор, ӛйткені оларды алуға 

болатын мономерлер тҥрлері де шексіз. Оның ҥстіне, әр тҥрлі қосымша қҧрауыштар 

араластырып, пластмассалар қасиетін ӛзгертуге болатынын жоғарыда білдік. Мысалы, ӛте 

жеңіл пластмассалар — пенопластар қҧрамына газ тҥзе (азот, кӛміркышкыл газы) 

айырылатын заттарды қосып қыздыру арқылы алынады. Бӛлінген газ жҥмсарған 

пластмассаны ҥрлеп кеуектендіреді. Ондай пластмассалар — болаттан 100 есе жеңіл және 

жылу мен дыбыс ӛткізбейтін тамаша материалдар. Олардан суға батып кетуден сақтайтын 

қҧралдар, жеңіл жиһаздар, дыбыс пен жылу ӛткізбейтін материалдар, тҧрғын ҥй 

қабырғаларын жасайды. Сонымен қатар ҧшақ, вагон жасау ӛндірісінде де қолданылады. 

Толтырғыш ретінде графитті кейбір басқа да материалдарды пайдалану жылу ауыстыру 

аппаратурасын жасауға керекті жылу ӛткізгіш пластмассаларды дайындауға мҥмкіндік берді. 

Толықтырғыш ретінде шыныталшықтар колданылған пластмассалар ӛте берік болады. 

Оларды кҥш тҥсетін конструкцияларды жасау ҥшін пайдаланады. Мысалы, автомобильдер 

мен автобустардың, катерлердің қораптарын, ҧшақтар мен зымырандар жасауда да 

пайдаланады. 

Жоғары сапалы штамптар жасауға болатын пластмассалар алынды. Сондай-ақ пластмассалар 

медицинада тіс протездерін, сынықтарға протездер жасауда қолданылады. 

Пластмассалардың тіпті қан тамырлары мен ӛңешті алмастыратындары да болады. 

Хирургиялық кҥрделі операцияларда тігу ҥшін қолданылатын материалдар ешбір із 

қалдырмай организмге тарап, сіңіп кетеді. 

Пластмассалардың тағы да қандай жаңа тҥрлері жасалатынын және бҧл материалдардың 

адам тіршілігінде қандай маңызды рӛл атқаратынын болжау қиын емес. Қазіргі кезде АЛДЫН 

ала БОЛЖАНҒАН қасиеттері бойынша пластмассалардың жаңа тҥрлері алынады. 

Пластмассалар — қҥрамындағы байланыстырушы (шайырларға) полимерге, 

толықтырғыштарға, пластификаторларға, тҧрақтандырғыштарға, бояғыштарға байланысты 

әр тҥрлі болатын, пластикалық қасиеттері бар жоғары молекулалы органикалық заттар 

негізінде жасалатын материалдар. 

Пластмассаларды негізгі қолданылу саласына байланысты бес топқа бӛледі: 

конструкциялык, электр- және радиотехникалық, антикоррозиялық және бҥлдіргіш орталарға 

тҥрақты, дыбыс және жылу оқшаулағыштар. 

ПЛАСТМАССАЛАРДЫҢ АСА МАҢЫЗДЫ ӚКІЛДЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ СИНТЕЗДЕУ 

Полиэтилен. Полиэтилен (— СН2 — СН2 —)n — термопластикалык шайыр. Полиэтилен — 

қолмен ҧстағанда май тәрізді білінетін ақ тҥсті зат. Сыртқы тҥрі жағынан парафинге ҧқсас. 

Полиэтилен судан жеңіл. Жаққанда кҥйесіз кӛгілдір тҥсті жалынмен жай жанады. Бӛлме 

температурасында ешбір еріткіште ерімейді, тек 70°С-тан жоғары қыздырғанда, ісініп, 

тортхлорлы кӛміртекте (тетрахлорметанда), трихлорэтанда, толуолда, ксилолда ериді, 

салқындатса полимер қайта қатаяды. 

Полиэтиленнің сыртқы тҥрі ғана емес, қҧрылысы да парафиндерге (қаныққан 

кӛмірсутектерге) ҧқсас: 

(... - СН2 - СН2 - СН2 - СН2 - СН2 - ...)n 

Полиэтиленнің химиялық тӛзімді болу себебі де осыдан. Қаныққан кӛмірсутектер сияқты 
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бӛлме температурасында полиэтиленге қышқылдар да, сілтілер де, тотықтырғыштар да әсер 

етпейді. Полиэтиленнін электроқшаулағыш (электризоляциялык) қасиеттері де ӛте жоғары. 

Сонымен қатар химиялық заттарға, суға тҧрақты, физикалық-механикалық кӛрсеткіштері де 

ӛте жоғары. Оны жоғары кысым жағдайында радикалдық полимерлену немесе тӛменгі 

атмосфералық қысымда иондық полимерлену ӛдістерімен алады. 

Этиленді полимерлеуді 100 МПа шамасындағы қысымда және 100—300°С температурада 

инициатор ретінде молекулалық оттекті қатыстырып жҥргізеді. Қҧрылымдык зерттеулер 

арқылы жоғары қысымда алынған полиэтиленнің макромолекулаларының тҥзу сызықты ғана 

емес, бҥйір тармақтары болатыны анықталды. 

Кейіннен Циглер және Филиппс әдістері бойынша тӛменгі қысымда, және температурада 

(3—6 МПа, 132°С) катализатор қатысында тҥзу сызықты қҧрылымды, тығыздығы, 

кристалдығы, балқу температурасы жоғары полиэтилен алынды: 

                    nCH2= CH2  

Полиэтилен радиотехника мен телеқондырғыларда электроқшаулағыш, химиялық 

ӛндірістерде антикоррозиялык жабындар ретінде, сондай-ақ орама қабыршақтар мен 

ыдыстар жасауда, мата, кағаз, ағаш ӛнімдеріне сіңіруге қолданылады . 

Полиэтиленнен химиялық ӛнеркәсіпте корпустар, футеровкалар, сонымен қатар химиялық 

белсенді және кҥйдіргіш заттар әсер ететін жағдайларда жҧмыс істейтін қондырғылардың әр 

тҥрлі бӛлшектері жасалады. 

Қҧрылыс жҧмысында полиэтиленнен су қҧбырлары жасалады. Олар жеңіл әрі иілгіш 

болғандықтан, орға (траншея) салуға ыңғайлы, ішінде су қатқанда жарылып кетпейді. 

Полиэтиленнің мӛлдір қабыршақтарынан су ӛтпейді, ал ультракҥлгін сәулелер жақсы етеді. 

Сондықтан ол жылыжай мен кӛшетханалардың терезелеріне ауыр тез сынғыш силикат 

шынылардың орнына қолданылады. Қасиеттеріне байланысты полиэтиленнің қолданылу 

саласы жыл санап ӛсуде. 

Полипропиленді радикалдық полимерлеу әдісімен алғанда, кіші молекулалы сҧйық ӛнім 

тҥзіледі. Ал стереореттелген жоғары молекулалы полимерін алу ҥшін триэтилалюминий 

(С2Н5) А1 және тетрахлортитан ТіС14 катализаторлары қолданылады. Полипропиленнің 

бҥйір топтары негізгі тізбек осінің бойында оралма тәрізденіп, әрбір екі элементарлы 

буыннан кейін кезектесіп орналасады. 

Полипропилен жоғары температураның ӛзінде де қышқыл, негіз және майлардың әсеріне 

тӛзімді. Кәдімгі температурада ешбір еріткіште ерімейді, ал 80°С-тан жоғары температурада 

қыздырғанда, ароматты кӛмірсутектер мен хлорлы парафиндерде ериді. 

Полипропилен полиэтиленге ӛте ҧксас. Тҥсі ақ, колға майдай сезіледі, термопластикалы 

материал. Молекулалық массасы 300—700 мың аралығында, тығыздығы 920 кг/м
3
. 

Полиэтиленнен айырмашылығы — берік, жоғары температурада (160 С—170°С) жҧмсарады. 

Полипропиленнен аса берік оқшаулағыштар, тҥтіктер, машина тетіктері, химиялық 

қҧрылғылар жасайды. Берік болғандыктан, қажалуға тӛзімді арқан, тор, техникалық мата 

алуда қолданылады. 

Химиялық жӛне кҧрылымдык зерттеулер арқылы полихлорвинилдің молекуласында хлор 

атомдары 1,3-жағдайларда орнала-сатыны анықталды: 

Полихлорвинилдің макромолекуласының тармакталуы аз зерттелген, дегенмен де белгілі 

деректерге жҥгінсек, полимердің сызыкты жӛне аздаған тармакты макромолекулалардан 

тҥратынын білуге болады. 

Полихлорвинил (поливинилхлорид деп те атайды) — термопластикалы материал. 20°С 

температурада кышқыл, сілті әсерлеріне тӛзімді, диэлектрлік қасиеті жақсы, механикалық 

беріктігі жоғары, жанбайды. Қыздырған кезде оңай ыдырап, хлорсутек бӛледі. 

Техникалық полихлорвинилдің молекулалық массасы 18000— 30000 аралығында, 

130—150°С-кд дейін қыздырғанда хлорсутек бӛле айырыла бастайды. Іс жҥзінде жанбайды. 

Полихлорвинил кетондарда, хлорлы кӛмірсутектерде, кҥрделі эфирлерде, әсіресе 

полюссіз және полюсті еріткіштер қоспасында (мысалы, ацетон мен кҥкіртті коміртектің 

қоспасында) жақсы ериді. Бірақ суда, спиртте, қаныққан кӛмірсутектерде ерімейді. 

Поливинилхлорид негізінде екі пластмасса алынады: винипласт және пластикат. 
Винипластан химиялық тӛзімді тҥтіктер, аккумулятор қорабын, т.б. заттар, ал пластикаттан 
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линолеум, жасанды тері, клеенка, су ӛткізбейтін бҧйымдар, су астында қолданылатын 

кабельдер және оқшаулағыштар жасайды. 

Политетрафторэтилен [—СҒ2—СҒ2—]n (әдетте, фторопласт-4 немесе тефлон деп аталады). 

Политетрафторэтиленнің балқу температурасы 320—327°С. Оны 100—250°С-ка дейін 

қыздырғанда қасиетін ӛзгертпейді. Ешбір затта ерімейді. Азот, кҥкірт, тҧз қышқылдары, 

сілті, әр тҥрлі органикалық еріткіштер әсеріне ӛте тӛзімді, яғни химиялық беріктігі жағынан 

алтын мен платина тәрізді "асыл" металдардан да артып. Политетрафтор-этиленді жоғары 

температурада тек фтор және балқып сҧйылтылған сілтілік металдар ғана бҥлдіре алады. 

Полимердің мҧндай химиялық тӛзімді болуы: фтордың кӛміртек атомдарымен 

байланысының мықтылығында. 

Тетрафторэтиленді катализатор қатысында полимерлеу арқылы алынады: 

п(СҒ2 = СҒ2) -> (- СҒ9 - СҒ2-)n 

Политетрафторэтиленнің диэлектрлік қасиеті де ӛте жоғары. Сондықтан жоғары 

жиілікті механизмдерде электроқшаулағыш материал ретінде қолданылады. Сондай-ақ ең 

зиянды заттармен жҧмыс істейтін химиялық қҧрылғылардың әр тҥрлі бӛлшектерін, тҥтіктер, 

насостар, отқа тӛзімді талшықтар, т.б. жасайды. 

Полистирол — мӛлдір, қатты, шыныға ҧқсас материал. Молекулалық массасы 250—

350 мыңға дейін болады. Ол ароматты кӛмірсутектерде, суда, спирттерде ерімейді; қышқыл, 

сілті әсерлеріне тӛзімді; жақсы диэлектрик. Бірақ механикалық беріктігі тӛмендеу және 

температуралық тҧрақтылығы да шамалы, ауа қатысында қыздырғанда 150°С-та айырыла 

бастайды. Бҧрынғы қарастырылған полимерлерден полистиролдың ӛзгешелігі — оны 

қайтадан деструкциялап, бастапқы мономерді айырып алуға болады. 

Полистиролды синтездеу және айыру процестерін мектеп лабораториясы жағдайында да 

жҥргізуге болады. Полистиролды инициаторлар қоса отырып, радикалдық полимерлеу 

әдісімен стиролдан алады. Берілген тәжірибелік дәлелдемелерге қарағанда, фенил топтары 

макромолекулада 1,3-жағдайларында орналасады: 

Полистирол ӛте термопластикалы материал болғандықтан, оны тиісті пішінге келтіру 

оңай. Оны кӛбіне электроқшаулағыш материал ретінде жоғары жиілікті тоқты пайдаланатын 

қондырғылардың, радиотехника мен телекондырғылардың бӛлшектерін және пенопластар 

жасауда қолданады. Бҧдан баска сәндік және тҧрмыстық бҧйымдар (балалар ойыншықтарын, 

ыдыстар) және т.б. жасайды (59-сурет). 

Полистиролдың морт сынғыштығын жою ҥшін оны басқа затпен сополимерлеу арқылы 

аналогтарын алу іске асырылуда. 

ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ 

Полимердің молекулалық массасы ондаған, мыңдаған миллионға дейін болады. Ол ацетонда, 

хлорлы кӛмірсутектерде, кҥрделі эфирлерде ериді. Полимер сызыктық қҧрылымды және 

термопластикалы болып келеді. Полиметилметакрилат — термопластикалық, ӛте мӛлдір,  

қатты зат, ультракҥлгін сәулелерді ӛткізеді. Метилакрил қышқылының метил эфирінің 

(кыскаша — метакрил) полимерленуінен тҥзіледі. Полимерлену реакциясы қыздырғанда 

және инициаторлар қатысында жҥреді: 

Мӛлдірлігіне байланысты оны кӛбіне органикалық шыны ӛндірісінде пайдаланады. 

Сонымен қатар ӛте жеңіл болғандыктан, кемелерді, ҧшақтарды, автомобильдерді әйнектеу 

ҥшін колданылады. Сынбайтын ҥлкейткіш шынылар, қҧмыралар, қобдишалар, жазу-сызу 

аспаптары тәрізді кӛптеген заттарды, тіс емдеу ісінде тіс протездерін, т.б. жасауға 

қолданады. 

Органикалық шыны механикалық әдістермен оңай ӛнделеді және органикалық еріткіштерде 

еритін болғандықтан, желімдеуге де келеді. 

Полиметилметакрилат полистирол сияқты қыздырғанда оңай деполимерленеді. 

Полиметилметакрилаттан жасалған бҧйымдардың артықшылығы — морт сынбайды, ал 

кемшілігі — сырты жҧмсақ болғандықтан, қатты нәрселердің әсерінен беті айғыздалып 

сызылады. 

ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИД ПЛАСТМАССАЛАРЫ. Фенолформальдегид полимерлері ароматты 

карботізбекті полимерлерге жатады. Бҧл полимерлерді алу ҥшін фенолды формальдегидпен 

поликонденсациялайды. Егер поликонденсация фенол мен формальдегидтің 7:6 қатысында 
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суды бӛле отырып жҥрсе, жаңа лак деп аталатын молекулалық массасы 1300 болатын 

сызықтық полимер тҥзіледі: 

 
Жаңа лакты лак пен тығыздаушы ҧнтақтар ӛндірісінде қолданады. Егер фенолды 

формальдегидтің артық мӛлшерімен поликонденсацияласа, тармақталған полимер — 

резолдар немесе кеңістіктік полимер резиттер алынады. 

Фенолформальдегид шайырларын кӛптеген бҧйымдар ӛндіру ҥшін қолданады. Ол 

бҧйымдар жылуға, ылғалға тӛзімді, механикалық берік келеді және олардың 

электроқшаулағыш қасиеттері де жоғары. 

Ҧнтақталган шайыр мен толықтырғыш ретінде ағаш ҧнтағын араластырып пресунтак деп 

аталатын зат жасайды. Оны тҥрлі пішінге келтіре отырып, электрайырғыштар, патрондар, 

штепсельдік розеткалар, т.б. бӛлшектер, бҧйымдар жасайды. Телефон трубкалары мен 

аппараттары сияқты, т.б. кӛптеген ӛзіміз жиі кездестіретін заттар осы пластмассадан 

жасалады. Фенолформальдегидтен жасалған бҧйымдарды олардың қара немесе қоңыр 

тҥстеріне, балқымайтындығына және жалыннан тыс жерде жанбайтындығына қарап оңай 

тануға болады. Толықтырғыш ретінде қысқа талшықты мақталар тәрізді талшықты 

материалдар қолданып, волокниттер деп аталатын пластмассалар алады. Олар берік 

болғандықтан, панельдер, рейкалар, сермелер (маховиктер), роликтер, т.б. техникалық, 

ӛнеркӛсіптік маңызы бар заттар жасалады. 

Толықтырғыш ретінде мақта маталар пайдаланылған болса, ерекше мықты пластмасса 

— текстолит алынады. Ондай пластмасса жасау ҥшін матаға фенолформальдегид шайырын 

сіңіріп, қабаттап салып, престейді. Текстолитті механикалық тәсілмен ӛңдеуге, оны арамен 

тілуге, бҧрғымен тесуге, токарь және фрезер станоктарында ӛндеуге болады. 

Текстолиттерден тҥрлі машина бӛлшектері жасалады. 

Толықтырғыш ретінде талшықтас (асбест) қолданылса, ҥйкеліс коэффициент! жоғары 

пластмасса, ал ағаш қолданылса, қатпарлы пластиктер алынады. Ағашқатпарлы 

пластмассалар берік әрі арзан болады және конструкциялык материалдар ретінде жиһаз 

жасау ӛндірісінде қолданылады. Текстолит тәрізді мықты болғандықтан, машина жасау 

ӛндірісінде подшипник тістегеріштерін (шестерня) және тӛсемдерін жасайды. 

Шыны талшықтарды пайдаланып, шыныпластиктер алады. Шыныпластиктер жеңіл 

және ӛте берік материалдар, олардан машина, кеме жасау ӛндірісіне сондай-ақ тҧрғын ҥй 

қҧрылысына кажетті бҧйымдар жасалады. 

Пластмассалардың жоғарыда аталған тҥрлерінен басқа тҥрлері де кӛп. 37-кестеде 

пластмассалардын физикалық қасиеттері, оларды қалай анықтауга болатыны келтірілген. 

ПЛАСТМАССАЛАРДЫН АСА МАҢЫЗДЫ ӚКІЛДЕРІ — ПОЛИЭТИЛЕН, ПОЛИПРОПИЛЕН, 

ПОЛИХЛОРВИНИЛ, ТЕФЛОН, ПОЛИСТИРОЛ, ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ ПОЛИМЕРЛЕНУ РЕАКЦИЯСЫ 

АРҚЫЛЫ, АЛ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИД ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯЛАНУ РЕАКЦИЯСЫ АРҚЫЛЫ АЛЫНАДЫ. 

КАУЧУК СИНТЕЗІ 

Синтездік каучук. Бутадиенді каучук. Вулканизация 

Каучук — майысқақ созылғыш, серпімді, тозуға тӛзімді эластикалык материал. 

Негізінен, резеңке алу және резеңке бҧйымдарын жасау ҥшін қолданылады. Табиғатта 

кӛптеген ӛсімдіктердің, Қазақстанда таусағыз, кӛксағыз деген ӛсімдіктердің кҧрамында 

кездеседі. Бразилияда ӛсетін Гевея ағашының шырынының кҧрамында 30% каучук (као чоу 

— агаштыңкөзжасы) бар. 

Каучуктың практикалық маңыздылығы — оның жоғары серпімді, эластикалық 

қасиетінде. Каучук автомобиль, ҧшак, велосипед доңғалақтарын, резеңке аяқкиім, электр 

сымдарын оқшаулайтын материал, кӛптеген медициналық бҧйымдар жасауға қолданылатын 

болғандыктан, маңызы ӛте зор. Техниканың дамуына байланысты каучукқа деген сҧраныс 

дҥние жҥзінде жылына, шамамен, 2500000 т-ға жетіп отыр. 

Табиғи каучуктың қоры шектеулі болғандықтан, ғалымдар алдында аса майысқақ 

синтездік материалдар жасау қажеттігі туындады. Кӛп жылғы қажырлы еңбектен кейін орыс 

химигі, академик С. В. Лебедев каучукты синтездік жолмен алу әдісін тапты. 1932 жылдан 
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бастап синтездік жолмен каучук ӛндіріле бастады. Ол, ең алдымен, бутадиенді пайдаланды. 

Бутадиен алу ҥшін шикізат ретінде этил спирті жҧмсалды. Ал этил спиртін астық пен 

картоптан алады: 

H    H          H   H 

  |     |            |     | 

Н-С — С—Н + Н—С —С —Н → СН2 = СН - СН = СН2 +H2O + Н2 

   |     |            |     | 

 H    OH       H   OH     

 

nСН2 = СН - СН = СН,  (- СН2 - СН = СН – СН2 -)n 

Бутадиенді каучуктың қасиеті табиғи каучуктан нашар болды. Ӛйткені табиғи каучук — 

изопренді каучук (2-метилбутадиен-1,3): 

«СН2 = С(СН3)-СН = СН2 -» (-СН2-С(СН3) = СН-СН2-)n 

Кейіннен синтезделген изопренді каучук табиғи каучуктан майысқақтығы жӛнінен тӛмен 

болды. Мәселе оның стереоқҧрылысында болып шықты. Сӛйтіп, кҧрылысы табиғи каучукка 

ҧксас цисизопренді каучук синтезделді: 

Қҧрылыстары стереотҧрақты изопренді және дивинилді каучуктар ӛндіру — органикалық 

синтез ӛнеркәсібі табыстарының айқын кӛріністерінің бірі. Қазіргі кезде каучукты 

синтездеуге мҧнай газдары мен мҧнайдың ӛңделген ӛнімдерінде болатын кӛмірсутектер 

пайдаланылады. Бутан мен 2-метилбутанды дегидрлеп, бутадиен-1,3 пен 2-метил бутадиен-

1,3 алады: 

н3с-сн2-сн2-сн3  СН2 = СН-СН = СН2 + 2Н2 

 

н3с-сн-сн2-сн3  СН2 = С-СН=СН2 + 2Н2 

        |                                           |          

      CH3                                        CH3 

Егер табиғи изопентан (2-метилбутан) жетіспесе, оны пентанды изомерлеп алуға болады: 

 

Н3С—СН2—СН2—СН2—СН3 Н3С—СН—СН2—СН3 

                                                | 

                                               CH3 

Температураның, еріткіштердің және әр тҥрлі химиялық реагенттердің әсеріне тҧрақты болу 

ҥшін каучукты вулканизациялайды. Вулканизация дегеніміз—каучук пен кҥкіртті қосып 

қыздырған кезде жҥретін, қос байланыстар тҧсынан каучук молекулаларының дисульфид 

S—S кӛпіршелері арқылы ҥш ӛлшемге келіп тігілуі: 

Вулканизациялауға тек кҥкірт қана емес, кҥкірттің қосылыстарын, кҥйені, борды, т.б. 

заттарды қосады. Вулканизация процесін 1839 жылы Генкокок пен Гудьир ашты. Осы 

кҥрделі физикалық-химиялық процесс кезінде каучуктың физикалық-химиялық қасиеттері 

кҥрт ӛзгереді. Каучуктың серпімділігі, беріктігі, эластикалығы, температураға және 

еріткіштерге тҧрақтылығы артады. Осылайша алынған ӛнім резеңке деп аталады. Ол ӛзінің 

бастапқы ҧзындығынан екі есеге дейін ҧзара алады және қайта қалпына келеді. 

Егер кҥкірт мӛлшері кӛп болса (бҥкіл массаның 45%-і), онда майыспайтын қатты 

эбонит деп аталатын зат алынады. Ол электр тогын ӛткізбейтін зат. 

Іс жҥзінде қолданылатын каучуктар, негізінен, мына мономерлерден алынады: бутадиеннен 

(дивинил), изопреннен, хлорпреннен, олефиндерден, этилен-пропиленнен және 

изобутиленнен. 

Соңғы жылдары диен кемірсутектерінің басқа канықпаған қосылыстармен біріге 

полимерленуінен алынатын сополимерлі каучуктар (мысалы, бутадиеннің (дивинилдің) 

стиролмен, акрилнитрилмен) кең қолданыла бастады: 

Қолданылатын мақсатына байланысты каучуктың әр тҥрін алу ҥшін әр тҥрлі мономерлер 

пайдаланылады. Мысалы, доңғалақ шиналарын жасауға жҧмсалатын каучук алу ҥшін 

бутадиенді стиролмен бірлестіріп полимерлейді. Бензин мен майдың әсеріне тӛзімді каучук 
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алу ҥшін акрилонитрилмен бірге полимерлейді. Химиялық жағынан тӛзімді бутилкаучук алу 

ҥшін изобутиленді бутадиенмен немесе изопренмен бірлестіріп полимерлейді. 

Қазіргі кезде ӛнеркӛсіп басқа да бірқатар синтездік каучук шығарады. Олардың бірі—

механикалық тҧрғыдан аса берік болса, екіншісі— химиялық ӛте тҧрақтылығымен, ҥшіншісі 

— еріткіштердің әсеріне ерекше тӛзімділігімен және т.б. сипатталады. Олар ӛздерінің 

қасиеттеріне қарай әр тҥрлі қажеттіліктерге пайдаланылады . Мата жасалатын барлық 

талшықтар екі топқа бӛлінеді: табиғи талшықтар және химиялық талшықтар. Бірінші топқа 

мақта, кендір, жҥн, жібек тәрізді табиғи материалдардан тікелей алынатын талшықтар 

жатады. Химиялық талшықтар химиялық әдістермен жасалады: бҧлардың ӛзі екі топқа 

бӛлінеді. Жасанды талшықтар жоғары молекулалы табиғи қосылыстарды, яғни 

целлюлозаны химиялық тәсілмен ӛндеу нәтижесінде алынады. Синтездік талшықтар 

синтездік жоғары молекулалы қосылыстардан алынады . 

Талшықтар мен мата дайындау — синтездік жоғары молекулалы қосылыстарды халық 

шаруашылығында колданудың пластмассалардан кейінгі кең салалы аймағы. Себебі жасанды 

талшықтар ӛндірісі табиғи полимерді ӛндеуге негізделгендіктен, халықтық ӛскелең 

мҧқтажын толық ӛтей алмайды. 

Талшықтар — реттеліп, ӛзінің ҧзын бойына бағыттала орналасқан тҥзу қҧрылымды 

молекулалардан қҧралады. Бҧлай орналасқанда, макромолекулалар арасында ҥлкен тартылыс 

кҥштері пайда болады да, талшықтардың беріктігі артады. Талшықтар жасаудағы бірінші 

міндет — тҥзу қҧрылымды жоғары молекулалы зат алу, екінші міндет — сол 

молекулалардың талшықтар осьтерінің бойымен тәртіппен орналасуын кӛздеу. 

Химиялық талшықтарда молекулалар еркін қозғалып, реттеліп орналасу ҥшін, 

алдымен олардың арасындағы байланыстар босаңсу керек. Бҧл ҥшін затты еріту немесе 

балқыту керек. Осыған сәйкес талшықтар жасаудың екі әдісі бар: ерітіндіден қалыптау және 

балқымадан қалыптау. Талшықтарды ерітіндіден қалыптау әдісімен ацетатты талшықты алу 

мысалында (ӛткен тарауда) таныстыңдар. 

Балқымадан қалыптау әдісін қолданғанда жоғары молекулалы балқыған зат сҥзгіштің 

(фильтр) тесіктері арқылы ӛткізіледі. Осыдан тҥзілген талшықтар суытылып, қатаяды, сосын 

одан әрі ӛңдеуге жіберіледі. 

Зат сҥзгіштен ӛткенде, молекулалардың орналасуы біраз реттеледі, кейін созған кезде одан 

әрі бағыттала орналасатын болады. 

Кейбір синтездік талшықтар пластмассаларды жасағанда пайдаланатын 

полимерлерден де алынады. Олардың қасиеттері де сәйкес пластмассалар тәрізді химиялық 

тӛзімді, электрден қорғағыш, т.б. болады. Мысалы, оларға тефлон, полихлорвинил, 

полистирол талшықтары жатады. 

Синтездік талшықтар — макромолекулалары ретпен орналасқан сызықтық 

қҧрылымды полимерлер. Синтездік талшықтар алыну әдісі бойынша екіге белінеді: 

полиэфирлі талшықтар және полиамидті талшықтар (капрон). Осылай жіктелу себебі: 

полиэфирлі талшықтардың макромолекуласында қҧрылымдык буындар эфирлік байланыс 

арқылы жалғасса, полиамидті талшықтарда — амидтік (пеггтидтік) байланыс тҥзіледі. Енді 

солардың бірнешеуімен танысайық. 

Капрон ТАЛШЫҒЫ. Капронды аминкапрон (6-амингексан) қышқылынан поликонденсация 

реакциясы арқылы алады: 

Полимердің қҧрылысын мына формуламен қысқаша ӛрнектейді: 

(- HN- (CH2)5-CO-)n 

Полимер шайыр тҥрінде алынады. Шайырды балқыған кҥйінде сҥзгіштен ӛткізіп, 

салқындатады. Жіпке айналып қатайған талшықты созып иіреді. Капрон талшығы ӛте берік 

болуымен бірге тозбайтын және су сіңірмейтін материал. Кемшілігі — қышқыл әрекетіне 

және қызуға тӛзімсіз. 

Капрон қосылып тоқылған бҧйымдар тҧрмыста кең қолданылады. Әсем кӛйлектер, жеңсіз 

жейде, кілем, шҥлықтар, т.б. жасалады. Капрон тек талшық тҥрінде емес, пластмасса тҥрінде 

машиналардың тетіктерін (тісті доңғалак, подшипник, т.б.) жасауға колданылады.  

Кевлар талшығы парафенилендиамин мен терефталь қышқылының 

поликонденсациялануынан алынады: 
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Ӛте берік, тығыздығы аз материал болғандықтан, броньды кеудешелер тігуге, сондай-ақ спорт 

бҧйымдарының бӛлшектерін жасауға қолданылады. 

Лавсан талшығы. Полимерді алу — этиленгликоль мен терефталь қышқылының 

поликонденсациялану реакциясы арқылы жҥзеге асады: 

nНО-СН2-СН2-ОН + nНООС-   -COOH (-О-СH2-CH2-OOC-  - CO-)n + Н20 

Лавсан талшығы — ӛте берік, жарык пен кызуға тӛзімді, тозбайтын материал. Ол — жаксы 

диэлектрик, орташа кышқылдар мен сілтілер (концентрациясы аз) әсеріне тозімді. Одан 

токыма бҧйымдарын, киімдер, қаптама маталар жасайды. Матасы жҧмарланбайтын, берік, 

тозуға тозімді болады. Сондайақ техникаға қажетті арқан, таспалар, сҥзгі маталар, т.б. 

заттарды да жасайды. 

                                                                                             CN 

                                                                                                | 

Полиакрилонитрил. Полиакрилонитрилдің [— СН2 — СН —]n мономері акрилонитрилді 

(СН2 = CHCN) ацетальдегид пен циан-сутектен алады: 

 

СН3 СНО + HCN → CH3-CH-CN → СН2=СН + Н20 

                            I                 I 

                           ОН              CN 

Бҧл мономерді пропиленге аммиак және оттекпен қатар әсер ету арқылы да алуға болады. 

Полиакрилонитрилге жоғары физика-химиялық қасиеттер тән. Ол 200°С-қа дейін 

қыздырғанда ешқандай ӛзгеріске ҧшырамайды, диметилформамидте, диметилсульфоксидте, 

акрилонитрилде және т.б. еріткіштерде ериді. Бҧл талшық ӛзінің қасиеттері жағынан 

ҥлпілдек жҥнге ҧқсайды, салмағы жеңіл, кҥйе тҥспейді, жылу сақтап, тез боялады. 

Сондықтан табиғи жҥннің алмас-тырғышы ретінде тоқыма киімдер, жасанды цигейка, кӛрпе, 

кілем, т.б. бҧйымдар әзірлеуге қолданылады. Оны қысқаша акрилан деп те атайды. 

Ӛнеркӛсіпте акрилонитрилді винилхлоридпен, винилацетатпен, стиролмен, т.б. 

сополимерлеп маңызды полимерлер алады. Мысалы, бутадиенмен сополимері майға тӛзімді 

каучук алуға қолданылады. 

Синтездік талшықтар табиғи материалдарды алмастыруда ӛте маңызды рӛл атқарады, 

дегенмен гигиеналық тҥрғыдан кемшіліктері де бар. Олардың гигроскопиялық қасиеттері 

тӛмен, ауа алмасуы да нашар, сондықтан денені терлетіп, тері ауруларының пайда болуына 

 

   Капрон, 

нейлон 

   Беріктігі 

Жүн Жібек Мақта  

 

Лавсан Болат 

сым 

Кевлар жоғары болат 

сым 
 

6 сурет 

 
 талшықтардың салыстырмалы беріктігі себепкер болуы мҥмкін. Синтездік талшықтарды кӛп 

жағдайда табиғи талшықтармен араластырып, бірге пайдаланады. 

Синтездік талшықтардың сапасы табиғи талшықтардікінен артық. Шірімейтін, кҥйе 

тҥспейтін, қышқылдар мен сілтілер әсеріне тӛзімді, электр оқшаулағыш қасиеттері бар.  

 Талшықтар табиғи және химиялық талшықтар деп жіктеледі. Химиялық 

талшықтар жасанды және синтетикалық болып бӛлінеді. 

Жасанды талшықтар табиғи ЖМҚ-ны химиялық ӛңдеу арқылы, ал синтездік талшықтар 
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синтездік әдіспен полимер тҥрінде алынады. Синтездік талшықтар алыну әдістері жӛнінен 

полиэфирлі және полиамидті талшықтар болып жіктеледі. Капрон мен кевлар полиамидті 

талшықтарға, ал лавсан полиэфирлі талшықтарға жатады. 

Синтездік талшықтар кейде пластмассалар тҥзетін полимерлерден де созылады. 

Олардың қасиеттері бірдей болады. Мысалы, капрон, тефлон, полихлорвинил, т.б. 

 

Бақылау сҧрақтар. 

5. Мономер дегеніміз не ? 

6. Полимерлер деп қандай заттарды айтамыз? 

7. Полимерлену дәрежесі дегеніміз не? 

8. Мономер мен қҧрылым буынының айырмашылығы неде? 

9. Полимерлердің кӛп тҥрлі болуының себебі не? 

10. Заттарды молекулалық массаларына қарай қалай жіктейді? 

11. Полимер макромолекулалары қандай пішіндерде болады? 

12. Полимердің физикалық касиеттері неге тәуелді болады? 

13. Синтетикалық ЖМҚ-ның практикалық  маңызы қандай? 

14. Полимерлерді алудың қандай әдістері бар? 

15. Полимерлену реакциясының механизмін сипаттаңдар. 

16. Полимерлердің тҥзілуі қандай әдістермен жҥзеге асырылады? 

17. Қандай полимерлер балқымайды және ерімейді? Неліктен?   
18. Кандай кҧрылымды полимердің беріктігі жоғары: а) сызықтық; ӛ) тармақты; б) 

торлы? Тҥсіндіріңдер. 

19. Пластмассалар дегеніміз не? Пластмассалардың ӛздерің білетін тҥрлерін атаңдар. 

20. Қолданылу саласына қарай пластмассаларды қалай жіктейді?   

21. Полиэтиленнің қасиеттері не себепті қаныққан кӛмірсутектерге ҧқсас? 

22. Жоғары және тӛмен қысымда алынған полиэтиленнің қасиеттерінің бір-бірінен 

айырмашылығы неде? 

23. Полиэтилен мен полихлорвинилді тәжірибе жҥзінде бір-бірінен қалай айырып білуге 

болады? 

24. Полистирол мен полиметилметакрилаттың деполимерлену реакциясының 

теңдеулерін қҧрыңдар. 

25. Каучуктын қандай тҥрлерін білесіңдер? 

26. Каучуктың маңызды қасиеттерін атаңдар. 

27. Пластмассалардан синтездік талшықтардың негізгі айырмашылығы неде? 

28. Талшықтар қалай жіктеледі? 

29. Синтездік талшықтар дегеніміз не? Олардың қандай тҥрлерін білесіңдер? 

30. Синтездік талшықтардың табиғи талшықтардан қандай айырмашылықтары бар? 

31. Синтездік талшықтарды қандай салаларда қолданады? Артықшылығы неде? 

32. Синтездік талшықтарды неліктен полиэфирлі және полиамидті деп бӛледі? 

33. Кальций карбиді, су, натрий хлориді және кҥкірт қышқылы бар болса, 

полихлорвинилді қандай реакциялар арқылы алуға болады?  

 

III  Бӛлім. Биология негіздері. 

ІІІ бӛлім. Тақырып 3.1 Цитология негіздері.  Жасушаның химиялық құрамы. 

Жасушадағы зат алмасу және энергияның ӛзгеруі. 

Жоспар: 

1. Жасушаның зерттеу тарихы, жасуша теориясы. 

2. Жасушаның қҧрамындағы бейорганикалық заттар. 

(Жасушаның атомдық және молекулалық қҧрылымы, су, тҧздар) 

3. Жасушаның қҧрамындағы органикалық заттар (кӛмірсулар, коміртек, липидтер, 

нәруыз, нуклеин қышқылдары). 

4. Жасушадағы зат алмасу. АТФ 

5. Жасушадағы энергетикалық алмасу немесе организмнің тыныс алуы 

6. Лимон қышқылы айналымының сатылары. Пируваттың ӛзгеруі 
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7. Ӛсімдік жасушларындағы пластикалық және энергетикалық алмасулардың 

ерекшеліктері. Фотосинтез 

8. Фотосинтездің қараңғыдағы фазасында жҥретін реакциялар. Хемосинтез. 

 

 Органикалық молекулалардың негізін алты элемент: C, H, O, N, P және S қҧрайтын 

болғандықтан, олар биоэлементер деп аталады.  

Су – организмнің ішкі ортасын қҧрайды. Оны емдік қасиеті де бар. Мысалы, Оңтҥстік 

Қазақстан облысындағы Сарыағаш емдеу-сауықтыру орнынын суы бауыр, бҥйрек және 

асқазан ауруларын емдеуге қолданылады. Алматы қаласының маңындағы Ақсай суының да 

емдік қасиеті жоғары. 

Минералды тҧздардың жасушадағы мӛлшері кӛбейіп не азайып кетсе, организм әр тҥрлі 

ауруларға ҧшырайды. Оны Тараз қаласындағы фосфор зауыты мен Ӛскемен қаласындағы 

мыс-мырыш зауыттарынан бӛлініп шығатын қалдықтардың адамдарға тигізетін зиянды 

әсерлерінен кӛруге болады. 

Кӛміртек атомдары органикалық заттардың қаңқасын тҥзеді. 

Кӛмірсулар қарапайым және кҥрделі болып екі топқа бӛлінеді. Қарапайым кӛмірсуларға 

моносахаридтер, ал кҥрделі кӛмірсуларға полисахаридтер жатады. 

Табиғатта кӛп таралған моносахаридтерге: глюкоза, фруктоза және т.б., ал 

полисахаридтерге: крахмал, целлюлоза, гликоген жатады. 

Жасуша тіршілігі ҥшін кӛмірсулар кӛптеген қызмет атқарады, атап айтқанда, энергия кӛзі, 

қҧрылыс материалы, қор заты және т.б. 

Липидтердің ішіндегі табиғатта кӛп таралғаны – майлар. Олар: жануар майы және ӛсімдік 

майы болып екі топқа бӛлінеді. Олардың қатты немесе сҧйық болуы молекуласындағы 

қаныққан және қанықпаған май қышқылдарының тҥрлеріне байланысты. 

Майлар ерігіштігі жӛнінен гидрофогбты қасиет кӛрсетеді. 

Майдың шӛді жерлерді мекендейтін және қысқы ҧйқыға кететін жануарлардың тіршілігі 

ҥшін маңызы зор. 

Организм тіршілігіндегі майдың алатын орны ерекше, ол қҧрылыс материалы, энергия 

кӛзі және қорғаныштық қызметімен қатар су кӛзі болып табылады. 

Нәруыз биополимерге жатады, онын мономерлерінің ролін аминқышқылдары атқарады. 

Аминқышқылдары қышқылдық қасиет кӛрсететін карбоксил (СООН) тобы мен негіздік 

қасиет кӛрсететін амин (NH2) тобынан тҧрады. 

Нәруыз молекуласының қҧрамына кіретін аминқышқылдарының карбоксил және амин 

топтары бар бӛліктері бірдей болады, ал екінші буындары ҧқсамайды. 

Нәруыз молекуласын химиялық, физикалық және рентген-қҧрылымдық әдістерімен 

зерттеуде неміс ғалымы Э.Фишердің, швед химигі Т.Свебергтің және америкалық ғалым 

Л.Полингтің ғылымға қосқан ҥлестері ӛте зор. 

Э.Фишер аминқышқылдарының пептидтік байланыспен байланысатынын, Т.Свебдерг 

нәруыз молеуласының табиғаты шар пішінді болатынын дәлелдеді. Ал Л.Полинг адам ласы 

зардап шегетін аурудың бірі – «Орақ пішінді жасушалы анемияның» пайда болу себептерін 

таптын. 

Тіршіліктің кӛзі – нәруыз тӛрт қҧрылымды болады. 

Нәруыз молекуласы басқа боиполимерлермен салыстырғанда кӛптеген қасиеттермен 

ерекшеленеді. Мысалы, ерігіштігінің әр тҥрлі болуы, миозин нәруызының бҧлшық еттерді 

қимылға келтіруі, нәруыздың денатурациялануы. 

Нәруыз – тіршіліктің қайнар кӛзі, жасушада жҥретін биосинтез реакцияларының барлығы 

нәруыздың ферменттік қызметіне байланысты және иммунитеттің тҥзілуі оның 

қорғаныштық рӛлімен тҥсіндіріледі. 

ДНҚ молекуласы екі жіпшеден тҧратындықтан молекулалық массасы нәруыздан жоғары 

болады. Табиғаттағы алуан тҥрліліктін сақталынуы ДНҚ-ның ақпппаратына байланысты. 

ДНҚ полимерге жатады, онын мономерлерінің рӛлін тӛрт нуклеотид (аденин, тимин, 

цитозин, гуанин) атқарады. 

Нуклеотид тізбектері азоттық негіздері арқылы сутектік байланыспен ӛзара байланысып, 

қос  сақиналы ДНҚ шиыршығын тҥзеді. 
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ДНҚ молекуласының екі жіпшеден тҧратындығын және нуклеотидтердің азоттық 

негіздері сутектік байланыспен байланысатынын америкалық биохимик Дж.Уотсон мен 

ағылшын биофизигі әрі генетигі Ф.Крик рентгенқҧрылымдық әдіспен анықтады. 

Қҧрамында азоты негіз, рибоза немесе дезоксирибоза кіретін фосфор қышқылының 

қалдығы кіретін қосылыс нуклеотид деп аталады. 

Нуклеин қышқылының мономерлері екіге бӛлінеді: пуриндік – аденин мен гуанин және 

пиримидиндік – тимин, урацил және цитозин. 

Дезоксирибонуклеин қышқылының мономерлері – аденин мен гуаниннің азотты негіздері 

– қос сақиналы, ал тимин мен цитозин бір сақиналы болады.  

ДНҚ молекуласы ҥш қҧрылымды болып келеді. 

ДНҚ-ның екі еселенуі кӛптеген ферменттердің кӛмегімен жҥзеге асады. 

Тірі жасушада жҥруп жатаын реакциялардың барлығы ферменттік реакциялар. 

ДНҚ ӛзінде жазылған ақпараттарды екі еселену (редупликация) арқылы келесі ҧрпаққа 

беріп, тҥрдін сақталуын қамтамасыз етуде матрицаның рӛлін атқарады. 

Екі еселенідің ҥш жолы бар, оны М.Месельсон мен Ф.Сталь ҧсынған. 

Нуклеин қышқылдары: дезоксирибонуклеин қышқылы – ДНҚ және ребонуклеин 

қышқылы – РНҚ болып екіге бӛлінеді. Олардың атаулары қҧрамындағы моносахаридтердің 

тҥрлеріне байланысты.  

РНҚ нәруыз биосинтезі кезіндегі қызметтеріне қарай: тРНҚ, аРНҚ және рРНҚ болып 

бӛлінеді. РНҚ-ның ДНҚ-мен салыстырғанда, молекуласының қҧрылымы жӛнінен кӛптеген 

ерекшеліктері бар. 

АТФ – жасушадағы энергияның негізгі кӛзі. 

Метоболизм екіге бӛлінеді: катаболизм және анаболизм. 

Катаболизм процесі кезінде энергиясы мол органикалық заттар ферменттердің кӛмегімен 

мономерлерге ыдырап, энергия бӛлінеді. Анаболизм процесі кезінде энергиясы аз қарапайым 

заттардан макромолекулалар синтезделеді. 

Органикалық заттар ыдыраған кезде тҥзілген энергия, термодинамика заңдарына сәйкес 

бір тҥрден екінші тҥрге айналып отырады.  

Жасушадағы пайдалы энергия  АТФ және НАДФ∙Н тҥрінде сақталады. 

Энергия тыныс алу және жану кезінде бӛлінеді. Жану реакциясы табиғатта жҥрсе, ал 

тыныс алу – жасушадағы митохондрияда жҥреді. 

Жасушаның тіршілік әрекеттеріне жҧмсалатын энергия АТФ молекуласы тҥрінде 

жинақталады. 

АТФ молекуласы гликолиздің оттекті және оттексіз ыдырауы кезінде синтезделеді. 

Гликолиз процесі кеінде бӛлінген энергияның 55%-ы, потенциалды (еркін) энергия 

тҥрінде сақталады, ал 45%-ы жылу энергиясына айналады. 

Біз тыныс алу мҥшелеріміз арқылы СО2  ӛнімдерін бӛліп шығарамыз. Ол ӛнімдер пируват 

молекуласы реакцияға тҥскен кезде пайда болады. 

Сутек атомдары лимон қышқылдарының айналымының әрбір сатысында ыдырайды да, 

олар электрондардың акцепторларына беріледі. Осы уақытта НАД
+ 

және ФАД тҥзіледі. 

Бҧлар қайтадан сутек атомдарын қосып алып, НАД∙Н+Н
+
 және ФАД∙Н2-ге айналады. 

Лимон қышқылының әр айналымында АТФ-тың бір молекуласы синтезделеді. 

Лимон қышқылының айналымы мынадай жалпы теңдеумен қорытылады: 

а) қымыздық сірке қышқылы → Ацетил К0А → АДФ + Фн → ЗНАД∙Н
+
 → ФАД; 

ә) реакция нәтижесінде мынадаы заттар тҥзіледі: қымыздық сірке қышқылы + 2СО2 + 

К0А + АТФ + ЗНАД∙Н+ 3Н
+
 + ФАД∙Н2. 

Митохондрияның сыртқы мембранасына Н
+
 оң зарядты бӛлшектер, ал ішкі жағына теріс 

зарядты бӛлшектер – аниондар жинақталады. 

Зарядталған бӛлшектердің жинақталған орны қойма (акцептор) деп аталады. 

Электрондар қоймаларға тасымалдаушы молекулалар арқылы жеткізіледі. 

Тасымалдаушы молекулалардың қызметтерін НАД∙Н, ФАД∙Н2 атқарады.  

Фотосинтез процесі ӛсімдік жасушасының қҧрамындағы хлоропластарда жҥреді. Онда 

ӛсімдікке жасыл тҥс беретін хлорофилл пигменті бар. Хлоолфилл пигменті кӛк және қызыл 

сәулелерді сіңіріп, жасылды шағылыстыратындықтан жасыл тҥсті береді. 
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Фотосинтездің жарықта және қраңғыда жҥретін екі фазасы болады. Жарық фазасында 

Кҥн сәулесі энергиясының кӛмегімен кҥрделі механизмді реакциялар жҥреді. Оларға: АТФ – 

синтезі, НАДФ∙Н-тың тҥзілуі және су фотолизі жатады. 

Су фотолизі – судың электролизіне ҧқсас реакция. Ол кҥн энергиясы әсерінен ыдырайды. 

Реакция теңдеуі: 

                                                       

 

 

Бҧл реакцияның жҥру механизмін алғаш рет 1939 Роберт Хилл дәлелдегендіктен, 

Хиллдің атымен аталады. 

Фотоинтездің қараңғы фазасында негізгі рӛлді СО2 (кӛміртек оксиді) атқарады. АТФ, 

НАДФ ∙ Н энергиясын пайдаланып, моносахаридтер, дисахаридтер және полисахаридтер 

синтезделеді. Бҧл органикалық заттардың синтезіне жарық энергиясы 

қолданылмайтындықтан, фотосинтездің қараңғы фазасы деп аталады.  

Қараңғы фазада бес кӛміртекті кӛмірсу (С5) реакцияның бастпақы заты ретінде қатысып, 

нәтижесінде ҥш кӛміртекті (С3) қосылыс тҥзіліп отырады, оны С3 циклі немесе Калвин циклі 

деп атайды. 

Бҧл циклді ашқаны ҥшін 1961 жылы америкалық билхимик М.Калвинге Нобель 

сыйлығы берілді.  

Бақылау сҧрақтары: Бақылау сҧрақтары:  

1. Цитолгия ғылымы нені зеттейді? Жасуша теориясының негізгі жағдайлары? 

2. Жасуша қҧрамында қандай элементтер бар, олар қандай топтарға бӛлінеді?  

3. Органикалық заттар дегеніміз не? Қандай кӛмірсуларды білесіңдер? 

4. Жасушада нәруыз қандай қызмет атқарады?  

1. Катаболизм, анаболизм арасындағы энергия алмасу? 

2. Жасушадағы энергетикалық алмасу процессі қалай жҥреді? 

3. Лимон қышқылы айналымының сатылары. Пируваттың ӛзгеруі?  

4. АТФ молекуласының синтезделу механизмін тҥсіндіріңдер?  

5. Фотосинтездің жарық фазасында қандай реакциялар жҥреді? 

6. Фотосинтездің қараңғыдағы фазасында жҥретін реакциялар. Хемосинтез 

 

III  Бӛлім Тақырып 3.2  Ағзалардың кӛбеюі және дамуы 

Жоспар: 

1. Жасушаның бӛлінуі. Митоз 

2. Организмдердің кӛбею жолдары 

3. Жыныс жасушаларының бӛлінуі. Мейоз  

4. Жыныс жасушаларының дамуы. Ҧрықтану, оның геентикалық маңызы 

5. Қосарланып ҧрықтану 

6. Онтогенез – организмдердің жеке дамуы 

Жасушаның бӛлінуі екі кезеңнен тҧрады, оның бӛлінуге дайындық кезеңі – интерфаза, 

ал бӛліну кезеңі – митоз деп аталады.  

Митоз бес фазаға бӛлінеді: профаза, прометафаза, метафаза, анафаза және телофаза. 

Хромосомалардың толық жиынтығын диплоидті, оның жартысын гаплоидті деп атайды. 

Дене (сома) жасушалары митоздық жолмен бӛлінеді, ал қрапайымдар амитоз жолымен 

бӛлінеді. 

Организмдердің кӛбею жолдары: жыныссыз және жыныстық болып екіге бӛлінеді. 

Жыныссыз кӛбеюдің екі тҥрі бар: нағыз жыныссыз кӛбею және вегетативті (ӛсімдік) 

кӛбею. 

Жыныстық кӛбеюдің жынысссыз кӛбеюден негізгі айырмашылығы – кӛбеюге екі 

организм қатысады. 

Табиғатта жыныстық кӛбеюдің ерекше тҥрӛзгерісі кездеседі, оны партеногенез деп 

атайды. Партеногенездің ерекшелігі – ҧрықтанбаған жҧмыртқалардан тек аналықтар, ал 

ҧрықтанғандарынан аталықтар дамиды. 

2Н2О 
→ 

4е + 4Н
+
 + О2↑ 

← 
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Жыныс жасушалары мейозды жолмен бӛлінеді, ол екі кезеңнен тҧрады. Мейоздың 

бірінші бӛлінуі – редукциялық, ал екінші бӛлінуі – эквационды деп аталады.  

Мейозды бӛліну митозды бӛліну сияқты тӛрт фазадан тҧрады: профаза, метафаза, 

анафаза және телофаза. 

Редукциялық бӛлінудің профазасы ӛте кҥрделі. Ол бірін-бірі толықтыра жҥретін бірнеше 

сатыдан тҧрады. Атап айтқанда: а) жіңішке жіпшелер сатысы; ә) қосарланған жпшелер 

сатысы; б) жіпшелердің бір-бірінен аласьау сатысы. 

Жыныс бездерінде ат алық және аналық гаметалардың дамып-жетілуін гаметогенез деп 

атайды. Аталық гаметалардың даму циклін сперматогенез деп, аналық гаметалардың даму 

циклін овогенез деп атайды.  

Гаплоидті хромосома жиынтықтары бар жыныс жасушаларының ядроларының қосылып, 

әр тҥрге тән хромосомалардың диплоидті жиынтықтарының қалпына келуін – ұрықтану, ал 

ҧрықтанған жасушаны зигота деп атайды. Ҧрықтанудың нәтижесінде генетикалық материал 

жаңарады. 

Кӛптеген жағдайда сҥтқоректілердің бір жҧмыртқасы ҧрықтанады, оны моноспремиялы, 

ал бірнешеуден ҧрықтанса, полиспермиялы ҧрықтану дейді. 

Аналық жыныс жасушалары тҥйінде дамиды. Ондаған пісіп-жетілген жҧмыртқа 

жасушасы екі рет бӛлініп, гаплоидты жиынтығы бар тӛрт жасуша пайда болады. Тӛрт 

жасушаның ҥшеуі жойылып, ҧрықтануға бір ҥлкен жҧмыртқа қатысады.  

Аталық гаметалар тозаңқапты тозаң тҥтікшелерінде дамып, мейоз жолымен екі рет 

бӛлінеді де, тӛрт бірдей спермий тҥзеді. 

Бір мезетте диплоидті хромосома жиынтығы бар жасушадан ҧрық дамып, триплоидті 

хромосома жиынтығы бар жасушадан эндосперм қабатының тҥзілуін қосарланып ұрықтану 

дейді. 

Гҥлді ӛсімдіктердің қосарланып ҧрықтану жолдарын орыс ғалымдары С.Г.Навашин мен 

оның баласы М.С.Навашиндер ашты. 

Эмбриология ғылымының негізін қалауда К.Бэр, А.о.Ковалевский, И.И.Мечников және 

қазақстандық И.Чагиров, Қ.Баймҧханбетов сияқты ғалымдардың еңбектері ерекше. 

Саруызы аз организмдердің ҧрықтанған жасушасы толықтай бӛлшектенеді. Ал саруызы 

мол тауық жҧмыртқасының тек ҧрық дискісі бӛлшектенеді. 

Онтогенез – бластула, гаструла және нейрула сатыларының негізінде дамиды.  

Организмнің жҧмыртқа қабығын жарып шыққаннан кейінгі дамуын постэмбриондық 

даму дейді. Ол екіге бӛлінеді: тура даму және тҥрленіп даму.  

 

Бақылау сҧрақтары:  

1. Жасушаның бӛлінуі. Митоз қандай фазалардан тҧрады? 

2. Жынысты, жыныссыз кӛбею дегеніміз не? 

3. Жыныс жасушаларының бӛлінуі. Редукциялы бӛліну неше фазадан тҧрады? 

4. Жыныс жасушаларының дамуы жолдары?  

5.  Ҧрықтану, оның генетикалық маңызы? 

6. Қосарланып ҧрықтанудың мәні неде? Оның негізін кім қалады? 

7. Онтогенез – организмдердің жеке дамуы? 

 

III  Бӛлім Тақырып 3.3 Генетика және сұрыптаудың негіздері.  

Моно-, дигибритті шағылыстыру Жыныс генетикасы 

 

Жоспар: 

1. Генетика пәні, міндеті мен әдістері 

2. Моногибридті будандастырудағы тҧқым қуалау заңдылықтары. 

3. Моногибриді будандастырудың цитологиялық негіздері 

4. Дигибридті будандастыру және белгілердің тәуелсіз ажырау заңдылығы 

5. Дигибридті будандастырудың цитологиялық негіздері. Тҧқым қуалаушылықтың 

хромосомалық теориясы 

6. Гендердің ӛзара әрекеттесуі 
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7. Жыныстың анықталуының генетикалық механизмі. 

8. Адам генетикасы. 

9. Медициналық генетика және кейбір тҧқым қуалайтын аурулардың алдын алу мен 

емдеу 

 

Организмдердің тҧқым қуалаушылығы мен ӛзгергіштігі туралы ғылым генетика деп 

аталады. Бҧл терминді ғылымға 1906 жылы ағалшан ғалымы У.Бэтсон енгізді. 

Тҧқым қуалаушылық туралы алғашқы тҥсініктер Демокрит, Гиппократ, Платон және 

Аристотель еңбектерінде айтылған.  

Генетиканың нақты ғылым болып қалыптасуы чех ғалымы Грегор Мендельдің есіміне 

байланысты. Ол «Ӛсімдік будандарымен жҥргізілген тәжірибелер» деген еңбегінде тҧқым 

қуалаушылықтың негізгі заңдылықтарын атап кӛрсетті.  

Генетика тарихындағы шешуші бір кезең америкалық генетик Томас Морганның және 

оның шәкірттерінің  тҧқым қуалаушылықтың негізгі заңдылықтарын атап кӛрсетті.  

Генетика тарихындағы шешуші бір кезең америкалық генетик Томас Морганның және 

оның шәкірттерінің тҧқым қуалаушылықтың хромосомалық теориясы мен тіркес тҧқым 

қуалау, т.б. заңдылықтарды ашуымен тікелей байланысты. 

Генетика ғылымының дамуына қазақстандық ғалымдардың да қосқан ҥлесі бар. 

Тҧқым қуалаушылық заңдылықтарын тҧңғыш чех ғалымы грегор Мендель ғылыми 

тҧрғыда зерттеген. 

Г.Мендель ӛ тәжірибелерінің қорытындысын 1865 жылы «Ӛсімдік будандарымен 

жҥргізілген тәжірибелер» деген еңбегінде жарияланған. 

Г.Мендель бҧршаққа тәжірибе жасады. Ол тәжірибе жҥргізуге ӛте қолайлы объект 

болды. Себебі басқа ӛсімдіктермен салытырғанда, бҧршақтың мынадай ерекше қасиеттері 

бар: 1) бірнеше белгілері бойынша бір-бірінен айқын ажыратылатын кӛптеген сорттары бар; 

2) ӛсіруге қолайлы, кҥй талғамайды; 3) гҥліндегі жыныс мҥшелері кҥлте жапырақшалармен 

толық қалқаланып тҧратындықтан, ӛздігінен де, айқас та тозаңданады; 4) бҧршақтың 34 

сорты болған, 22 сортына тәжірибе жсады. 

Г.Мендель бір белгісі бойынша тәжірибе жасау арқылы екі заңдылық ашты. Атап 

айтқанда, «бірінші ҧрпақтың біркелкілігі» және «белгілердің ажырауы» заңдары. 

Г.Мендель моногибридті будандастыруға жасаған тәжірибесінде, бірінші будан 

ҧрпақтың белгінің ажырау қҧбылыстарын тҥсіндіру ҥшін гамета тазалығы болжамын 

ҧсынды. Оның мәні – организмде кез келген белгі мен қасиеттің дамуын тҧқым қуалау 

факторы, яғни ген анықтайтындығын дәлелдейді. 

Аталған Мендель заңдарының табиғаты кейіннен цитология ғылымы тҧрғысынан толық 

дәлелденіп, қолдау тапты. 

Мендель бҧршаққа жҥргізген тәжірибелеріндегі байқалған қҧбылысты толық 

доминаннттылық деп атайды. Кей жағдайларда Ғ1- дегі гетерозиготалы ҧрпақтан толық 

доминанттылық байқалмай, аралық сипатта болады, оны толымсыз доминанттылық  дейді. 

Мҧны хош иісті раушангҥл мен намазшагҥлдің тҧқым қуалайтын белгілерінен кӛруге 

болады.  

Екі жҧп қарама-қарсы белгілері бойынша будандастыруды дигибридті будандастыру 

деп атайды. Дигибридті будандастыруға бҧршақ ӛсімдігінің сары тҥсті, тегіс қабықты және 

жасыл тҥсті, кедір-бҧдыр тҧқымдары алынады. 

Екі жҧп белгісі бар гомозиготалы дараларды будандастырғанда, Ғ1-дегі ҧрпақтың 

генотипі (AaBb) дигетерозиготалы болды. Дигетерозиготалы генотиптен 4 сортты гаметалар 

тҥзіледі. Осы тӛрт сортты ата-аналық гаметалардың ӛзара тәуелсіз таралуының нәтижесінде 

16 генотип және 4 фенотип тҥзіледі. 

16 тҥрлі генотиптің 12-сі сары тҧқымды, 4-еу жасыл тҧқымды, сондай-ақ екінші жҧп 

белгісі бойынша 12-сі тегіс пішінді, ал 4-еуі кедір-бҧдырлы тҧқым болып шығады.  

Мендель ӛзінің заңдарын ашқанда, жасушаның мейозды бӛлінуі, ДНҚ-ның 

редупликациялануы, тҧқым қуалаушылықтың хромосомалық теориясы және т.б. белгісіз 

болатын. 
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Г.Мендель моногибридті және дигибридті будандастыруға тәжірибе жасап, тҧқым 

қуалаушылықтың сырын ашты. 

Мендель заңдары кейіннен цитологиялық тҧрғыдан толық дәлелденді. 

Моногибридті будандастыруда (3+1) = 3:1 екі тҥрлі фенотип, дигибридті будандастыруға 

(3+1)
2
 = 9:3:3:1 тӛрт тҥрлі фенотип, ал тригибридті будандастыруда (3+1)

3
 = 27:9:9:9:3:3:3:1 

сегіз тҥрлі фенотип тҥзіледі. 

XIX ғасырдың соңында жасушаның қҧрылысы, ядросы және оның қҧрамындағы 

хромосомалардың тҧқым қуалаудағы рӛлі терең зерттеле бастады.  

Америкалық генетик Т.Морган жеміс шыбыны – дрозофилаға тәжірибе жасау арқылы 

«Тіркес тұқым қуалау заңын» ашты.  

Мейозды бӛлінуде ҧқсас жҧп хромосомалардың арасында кроссинговер, яғни айқасу 

жҥреді. Осы айқасу кезінде хромосомалар бір-бірімен бӛлім алмастырады.Бҧл алмасудың 

нәтижесінде сапа жағынан мҥлде жаңа хромосомалар тҥзіледі. 

Т.Морган  тҧқым қуалаушылықтың хромосомалык теориясын қалыптастырды. 

Гендердің әректтесуінің аллельді және аллельді емес екі тҥрі бар.Аллельді тҥрі толық 

доминаттылыққа жатады,ал намазшамгҥл ӛсімдігін будандастырғанда F1-де жаңа форманың 

тҥзілуі толымсыз доминаттылыққа жатады.Жаңа тузілістің пайда болуы - гендердің ӛзара 

әрекеттесуінің нәтижесі.   

Гендердің әреттесуі  тӛртке бӛлінеді:              комплементарлық,эпистаз,полимерия және 

кӛп аллельдік. 

Адамның қан топтары кӛп аллельдікке жатады. 

    Табиғатта кездесетін кӛптеген организмдердің арасындағы аталықтар мен аналықтардың 

арақатынасы шамамен 1:1 қатынасындай болады. Бҧл қҧбылыстың  генетикалық негізіне 

назар аударсақ,ол жыныстардың біреуі гомозиготалы (аа),ал екіншісінің гетерозиготалы (Аа) 

болуымен тҥсіндіріледі.   

     Адам мен жануарлардың хромосома жиынтығында аутосомалық хромосомалармен қатар 

жыныстық хромосомалар да болады.Аналық жыныстық хромосомалар гомогаметалы,яғни 

ХХ, ал аталық жыныстық хромосомалар гетерогаметалы ХУ болып келеді. 

     Жыныстық  хромосомаларда орналасқан гендер арқылы тҧқым қуалауды жыныспен 

тіркесіп тұқым қуалау деп атайды.Оның ең алғаш Т.Морган зерттеп,ашты. 

     Генетика ғылымы қарастыратын тҧқым қуалаушылық пен ӛзгергіштіктің барлық 

заңдылықтары адамға тән болып есептеледі. 

Осыған қарамастан адамның тҧқым қуалаушылығы мен ӛзгергіштігін зерттеуде айтарлықтай 

қиыншылықтар да бар.Олар:жыныстық жағынан  кеш  пісіп- жетілетіндігі ,әр отбасынан 

тарайтын ҧрпақ санының аздығы ,хромосома санының кӛп болып келуі және адамға 

тәжірибе жасауға болмайтындығы,т.б. 

     Генетика ғылымындағы ең соңғы жаңалықтардың бірі –ХХІ ғасырдың басында адамның 

генетикалық  кодының шешілуі. 

      Адамның тҧқым қуалаушылығын зерттеуде  бірнеше әдістер қолданылады: 

генеологиялық,цитогенетикалық,егіздік,онтогенетикалық,популяциялық және биохимиялық 

әдістер. 

    Медициналық генетика адамда болатын тҧқым қуалайтын ауруларды, аурулардың алдын 

алу және оларды емдеу жолдарын зерттейді. Бҥкіл дҥние жҥзілік  санақ бойынша дҥниеге 

келетін сәбилердін 7-8%-ы тҧқым қуалайтын аурулармен ауыратындығы дәлелденген. 

    Тҧқым қуалайтын аурулардың тҥрі кӛп тҥрлері кӛп. Солардың ішінде толық 

зерттелгендері:шизофрения, эпилепсия,гемофилия,Клайнфельтер.Шершевский-Тернер,Даун 

аурулары және т.б 

     Медициналық генетика тҧқым қуалайтын аурулардың биохимиялық механизмдерін 

анықтап,емдей бастады.Мысалы,қантты диабет,фенилкетонурия, (шизофренияның  бір 

тҥрі),т.б. Қан топтарының  тҧқым куалауын зерттеудің де медицинадағы маңызы зор. 

    Біздің ата-бабаларымыз туыс адамдардың жеті атаға дейін некелесуіне  тыйым 

салған.Мҧның қажеттілігі қазір генетика тҧрғысынан дәлелденіп отыр.Себебі туыс 

адамдардың некелесуінен туған сәбилердің кӛпшілігі  аурушаң ,кемтар болып туылады. 
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   Бақылау сҧрақтары:  

1. Генетика ғылымы нені зерттейді? Тҧқым қуалаушылық пен ӛзгергіштік дегеніміз не? 

2. Моногибридті будандастырудағы тҧқым қуалау заңдылықтары? 

3. Моногибриді будандастырудың цитологиялық негіздері? 

4. Дигибридті будандастыру және белгілердің тәуелсіз ажырау заңдылығы? 

5. Дигибридті будандастырудың цитологиялық негіздері ата? 

6. Гендердің ӛзара әрекеттесуі жолдары? 

7. 1.Жыныстың анықталуының генетикалық механизмі? 

8. 2.Адам генетикасының ерекшеліктерін ата?  

2. Адамның тҧқым қалаушылығын зерттеу әдістері? 

3. Тҧқым қуалайтын қандай ауыруларды білесіңдер? 

4. Тҧқым қуалайтын ауруларды емдеу жолдары? 

 

III  Бӛлім. Тақырып 3.4 Эволюциялық ілімнің негіздері. Органикалық  дүниенің даму 

жолдары мен заңдылықтары. Жер тарихы және оны зерттеу тәсілдері. 

Жоспар. 

1. Эволюциялық идеялардың даму тарихы. 

2. Микроэволюция және популяция туралы ҧғым. 

3. Сҧрыптау. Ч. Дарвиннің қолдан сҧрыптау туралы ілімі. 

Табиғи сҧрыпталу – эволюцияның қозғаушы және бағыттаушы кҥші 

4. Бейімдеушілік – эволюция факторларының ӛзара әрекетінің нәтижесі. 

5.  Эволюцияның бастапқы кезеңі. 

6. Макроэволюция. Палеонтологиялық дәлелдемелер. Филогенетикалық қатарлар. 

7. Эволюцияның салыстырмалы-анатомиялық дәлелдемелері. Гомологтық және 

аналогтық мҥшелер 

8. Органикалық дҥние эволюциясының негізгі бағыттары мен жолддары. 

Биологиялық прогресс. 

9. Жер тарихы және оны зерттеу әдістері. Жер тарихының шежіресі. 

 

«Эволюция» латынша «evolutio» - «тарихи даму, ӛзгеру, ӛрлеу» деген мағынаны 

білдіреді. Бҧл терминді биологияға алғаш рет 1677 жылы М. Хейл енгізді. Швейцария 

жаратылыс зерттеушісі Ш. Бонне (1720 -1793 жж.) оны ғылымға кеңінен пайдаланды. 

Эволюциялық ілім – тіршліктің жалпы заңдылықтары мен қозғаушы кҥшінің тарихи 

дамуын зерттейді, оның негізін ағылшын ғалымы Чарлз Дарвин салған. 

     Эволюция. Эволюциялық ілім. 

Эволюция – уақыттың жылжуына байланысты дамудың бастапқы қалпынан біртіндеп 

ӛзгеріп, жаңа дҥниенің пайда болуын білдіреді. 

Ч. Дарвин – эволюциялық ілімнің негізін салған ғалым. 

Дарвинге дейінгі тірі табиғат туралы ғылымға ҥлес қосқан философтар – Аристотель, 

Теофраст, т.б. 

Қайта ӛркендеу дәуірінің басталуына:  

а) ғалымдардың ӛсімдіктер мен жануарлардың жаңа тҥрлерін ашып, пайдасы мен 

зиянды жақтарын сипаттауы; 

б) жануарлар мен ӛсімдіктер тҥрлерінің еуропаға әкелінуі себепші болған. 

Табиғат зерттеуші  швед ғалымы Карл Линней органикалық дҥниені белгілі бір жҥейеге 

келтірді. К. Линней ӛсімдіктер мен жануарларды топтастырып, ең алғашқы жҥйеленім 

ғылымының негізін салды.  

К. Линней жануарлар дҥниесін қанайналым және тыныс алу мҥшелерінің қҧрылысына 

қарай 6 класқа жіктеді: 1) сҥтқоректілер; 2) қҧстар; 3) амфибиялар; 4) балықтар; 5) 

бунақденелілер; 6) қҧрттар.  

Сҥтқоректілерді 17 отрядқа бӛлді. Сҥтқоректілер класын сҥт бездеріне қарап 

жҥйелегендіктен жҧмыртқа салушы сҥтқоректілер (эхидна, ҥйректҧмсық), ескекаяқтылар, 

киттәрізділер осы класқа жатқызылды.  
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К. Линнейдің жҥйесі «жасанды жҥйе» болды, себебі ӛсімдіктердің туыстық жағы 

ескерілмеді. Тек ҧқсастығы, аталығы мен аналығының санына ғана 

кӛңіл аударғандықтан бір-біріне ҧқсамайтын ӛсімдіктер бір топқа жатқызылды. 

К. Линней ӛсімдіктер мен жануарларды топтастырып, организмдердің ең алғашқы 

жҥйесінің негізін салды. 

Жыртқыштар мен приматтар отрядының толық сипаттамасын жазды. 

Француз ғалымы Жан Батист Ламарк биологияда Дарвинге дейінгі органикалық 

дҥниенің дамуы туралы ғылыми теорияның негізін салды.  

Ж.Б.Ламарк жануарларды жҥйелеу жумыстарымен де айналысты. Ҧқсастық белгілеріне 

қарап, омыртқасыздар және омыртқалылар деп бӛліп, 6 сатыға, 14 класқа топтастырады. 

I саты – кірпікшелі кебісшелер мен полиптер.  

II саты – сәулелілер мен қҧрттар. 

III саты – жәндіктер (насекомдар) мен ӛрмекшітектестер. 

IV саты – шаянтектестер мен ҧлулар (былқылдақдененлілер). 

V саты – балықтар мен бауырымен жорғалаушылар. 

VI саты – қҧстар мен сҥтқоректілер. 

Омыртқасыздарды 10 класқа бӛлді.  

1.  Кірпікшелі кебісшелер 6. Ӛрмекшітектестер. 

2. Полиптер.  7. Шаянтектестер. 

3. Сәулелілер. 8. Қылтандылар.  

4. Қҧрттар. 9. Мҧртаяқтылар.  

5. Буынаяқтылар. 10. Ҧлулар (былқылдақдененлілер) 

   Ч. Дарвин дҥниежҥзілік саяхат кезінде сыртқы орта жағдайларының әсерінен 

жануарлар мен ӛсімдіктердің ӛзгергіштігін байқады. Енді олардың жасанды және табиғи 

жағдайдағы ӛзгерулеріне қатысты деректерді жинауға кіріседі. Ӛсімдіктердің іріктемелері 

мен ҥй хайуанаттары қолтҧқымдарының алуан тҥрлілігі қандай себептерден пайда 

болатындығын зерттей бастайды. Нәтижесінде, табиғаттың дамуы табиғи заңға ғана 

байланысты екендігін анықтады. Ал адамның іріктемелер мен қолтҧқымдарды тҧқым 

қуалайтын ӛзгергіштік пен қолдан сҧрыптау арқылы шығаратындығын дәлелдеді.  

Ч. Дарвин жаңа тҥрлер табиғатта қалай пайда болатынын зерттеді. Ол ҥшін 

организмдердің табиғи жағдайда қалай кӛбейетіндігіне кӛңіл аударды. Барлық организмдер 

артына ҧрпақ қалдыру ҥшін ӛте қарқынды тҥрде кӛбейетіндігіне кӛңіл аударды. Барлық 

организмдер артына ҧрпақ қалдыру ҥшін ӛте қарқынды тҥрде кӛбейетіндігіне кӛптеген 

мысалдар келтірді. Ӛсімдіктер мен жануарлардың кез келген тҥрлері табиғатта геометриялық 

прогрессиямен кӛбеюге қабілеттілігін дәлелдеді. Кез келген жҧп ӛте кӛп ҧрпақ бергенімен, 

олардың жыныстық жетілуіне дейін ӛмір сҥретіндері аз болатындығын байқады. Кӛбею 

кезінде ҧрпақтардың басым кӛпшілігі әр тҥрлі әсерлерден (қоректің жетіспеуі, қоршаған орта 

жағдайларының қолайсыздығы және т.б.) қырылатыны белгілі болды. Осындай кӛріністерді 

жинақтап Ч. Дарвин табиғатта ҧдайы тіршілік ҥшін кҥрес жҥретіндігін анықтады. Бір 

дараның кӛбейіп артына ҧрпақ қалдырып, екінші дараның жойылып отыратындығы – табиғи 

сҧрыпталудың әсері екендігін дәлелдеді.  

Табиғи сҧрыпталу тіршілік еткен орта жағдайына пайдалы тҧқым қуалайтын 

ӛзгергіштігі бар дараларды сақтап, ондай ӛзгергіштігі жоқтарды 

жойып отырады деген қорытындыға келді.  

Ч. Дарвин органикалық дҥниенің тарихи дамуы эволюцияның 3 факторына байланысты 

екендігін анықтады, олар тұқым қуалайтын ӛзгеріштік, тіршілік үшін күрес және табиғи 

сұрыпталу. 

Тҧқым қуалайтын ӛзгергіштік, тіршілік ҥшін кҥрес, табиғи сҧрыпталудың ӛзара 

байланысының нәтижесінде тҥрлер тіршілік ортасына бейімделіп, ӛзгеріп отырады. Міне, 

бҧл – Дарвиннің эволюциялық теориясының негізгі қағидалары. 

1. Дарвин ілімінің шығуына негіз болған ғылымдағы жетістіктер.  

2. «Бигль» кемесімен дҥниежҥзілік саяхаттағы жинаған материалдары. 

3. Ӛзгергіштік, тҧқым қуалаушылық және табиғи сҧрыпталудың органикалық дҥние 

дамуының 3 факторы екенін анықтауы. 
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Микроэволюция – түр популяциясының ішінде жүретін және оның гендік қорын 

өзгертіп, жаңа түр түзілумен аяқталатын эволюциялық әрекеттердің жиынтығы. 

Популяция – (латынша «populus» - «тҧрғындар» деген мағынаны білдіреді) – бір 

кеңістікте тіршілік етіп, бір-бірімен еркін шағылысып ҧрпақ беретін, дербес генетикалық 

жҥйе қҧрайтын, бір тҥрге жататын даралардың жиынтығы; белгілі бір жерді ҧзақ уақыт 

мекендейтін және осы жерде бірнеше ҧрпақ бойы ӛсіп-ӛнетін бір тҥр даралары. «Популяция» 

терминін ғылымға алғаш 1903 жылы дат биологі В. Иогансен (1857-1927) енгізген.  

Микроэволюция – табиғи сҧрыпталу барысында популяцияның ӛзгеруі.  

Популяция – ҧрпақ кезегінде тҧқым қуалайтын ӛзгергіштікке қабілетті, табиғи 

жағдайда ақиқат және нақты тіршілік ету. 

Ӛзгергіштік – барлық тірі организмдерге тән қасиет. 

Айқын ӛзгергіштік сыртқы орта жағдайының әсері. 

Айқын емес ӛзгергіштік тҧқым қуалайды. 

Бҥршіктік вариация – айқын емес ӛзгергіштік. 

Сҧрыптау екіге бӛлінеді: 

 

Қолдан сҧрыптау       Табиғи сҧрыптау 

 

Қолдан сҧрыптаудың нәтижесінде адам тек ӛз қажетіне жарайтын пайдалы 

қолтҧқымдар мен іріктемелерді шығарады. Жаңа іріктемелер мен қолтҧқымдарды шығару 

жҧмысында организмдер белгілерінің ӛзгеруін негізге алады. Мҧндай ӛзгерістер біртіндеп 

жинақталады.  

Қолдан сҧрыптау тиімді болу ҥшін даралар саны кӛбірек алынып, олардың арасынан 

таңдау жҧмыстары жҥргізіледі.  

Ч. Дарвин қолдан сҧрыптаудың әдістемелік және санасыз (мақсатсыз) сҧрыптау деген 

2 тҥрін айқындап берді. 

1. Әдістемелік сұрыптау. Ертедегі гректер мен римдіктер жылқы, ит және басқа ҥй 

жануарларының таза қанды тҥрлерін ӛсіруге ҥлкен мән берген. Бҧл әдіс XIX ғасырда 

Англияда кеңінен қолданылған. XIX ғасырдың ортасында Ч.Дарвин сҧрыптау нәтижелерін 

қорытындылағанда әдістемелік сҧрыптауды ҥй жануарлары мен мәдени ӛсімдіктерге 

қолдануға болатындығын дәлелдеді. Әдістемелік сҧрыптауда селекционер жаңа тҥрдің қай 

белгілерін дамыту қажет екендігі жайында ӛзінің алдына нақтылы міндет қояды. Ең 

алдымен, ол белгілер шаруашылық жӛнінен қҧнды, бағалы болуы тиіс. Егер жылқының 

желгіштігі немесе сиырдың сҥттілігі сияқты белгілер қажет болса, соған сәйкес мҥшелерді 

жаттықтыру қамын жасайды.  

Әдістемелік сҧрыптау – әрқашан жаңа қолтҧқымдар мен іріктемелер жасайтын 

шығармашылық процесс.  

2. Санасыз (мақсатсыз) сұрыптауда адам ешқандай мақсатсыз жақсыларын сақтап, 

арықтарына, ет пен сҥтті аз беретіндеріне мән бермейді. 

Қолдан сұрыптаудың ерекшелігі: 

а) сҧрыптаушы (селекционер): малдың еттілігін, сҥттілігін арттыру; тауықтың етті, 

жҧмыртқалағыш қолтҧқымдарын шығару; ӛсімдіктердің дәмді, ірі, суыққа, зиянкестерге 

тӛзімді іріктемелерін шығару; қҧрамындағы органикалық заттардың мӛлшерін жоғарылату, 

т.б. алдына белгілі мақсат қояды. Ӛзіне қажетті деп тапқан  белгілерін ӛзгерту ҥшін жоспар 

бойынша сҧрыптау жҧмыстарын жҥргізеді; 

ә) қолдан сҧрыптау егіншілік пен мал шаруашылығы дамыған соң қолға алынды. Оған 

дейін қолдан сҧрыптау болмаған; 

б) қолдан сҧрыптауда жаңа іріктемелер, қолтҧқымдар, штамдар алынады; 

в) жаңадан пайда болған белгілер организмге зиянды, себебі жаңа қолтҧқым табиғи 

жағдайда дәрменсіз. 

Табиғи сұрыпталу – белгілі бір ортаға организмдердің тіршілігін сақтап бейімделуі. 

Тіршілігін сақтап қалу ҥшін табиғатта ҧдайы (ҥздіксіз) тіршілік ҥшін кҥрес жҥреді. 

Тіршілік үшін күрес – қоршаған орта мен организм арасындағы күрделі қарым-

қатынастың жиынтығы. 
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Тіршілік үшін күрестің түрлері. Ч. Дарвин тіршілік ҥшін кҥрестің 3 тҥрін анықтады.  

1. Тҥраралық кҥрес. 

2. Тҥрішілік кҥрес. 

3. Сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларына қарсы кҥрес. 

Түраралық күрес – бір тҥр мен екінші тҥрдің арасындағы кҥрес:  

а) жыртқыштық жағдайдағы бәсекелестік – қасқыр мен тҥлкінің аулайтыны қоян 

болғандықтан, қасқыр мен тҥлкінің арасында қорек ҥшін бәсекелестік туады. Қасқыр мен 

қоян, тҥлкі мен қоянның арасында тіршілік кҥрес жҥреді. Әрбір жыртқыш басқа жануардың 

арқасында тіршілік етеді. Бірі – жыртқыш тісімен, екіншісі – ҧзын тырнағымен, ҥшіншісі – 

уымен жемтігін ӛлтіреді. 

Организмдердің қарқынды дамуы – тҥрді сақтап қалудың «қҧралы».  

Тіршілік ҥшін кҥрес – организм мен қоршаған орта арасындағы әр тҥрлі кҥрделі ӛзара 

қарым – қатынастың жиынтығы. 

Тҥраралық кҥрес – жыртқыштық, паразиттік, бәсекелестікте ӛтетін бір тҥр мен екінші 

тҥрдің арасындағы кҥрес. 

Тірі организмдердің тіршілік ету ортасына тҥрліше бейімделуінің пайда болуына 

негізгі себеп – табиғи сҧрыпталу. 

Бейімделушіліктің түрлері. 

1. Бҥркеніш (жасырушы) рең және оның тҥрлері. 

2. Тҥйсік-сезімдік бейімделу. 

3. Ҧрпағына қамқорлық. 

4. Физиологиялық бейімделу. 

Бҥркеніш рең – жауы тез байқайтын ашық жерде тіршілік ететін организмдердің 

жауынан қорғануы ҥшін қажет болып табылатын бейімделушілік.  

Бүркеніш реңнің түрлері.  

1. Сақтандырушы рең. 

2. Қызықтырушы рең. 

3. Қауіп тӛндіруші рең.  

4. Еліктеші рең (мимикрия).  

Бҥркеніш рең – ашық жерде тіршілік ететін  организмдердің жауынан қорғануы ҥшін 

қажетті бейімделушілік. 

Сақтандырғыш рең – улы, шағатын, кҥйдіретін жәндіктерге тән бҥркеніш реңнің тҥрі. 

Қызықтырушы рең – организмдердің кӛбею кезңндегі бҥркеніш реңнің тҥрі.  

Қауіп тӛндіруші рең – жауынан қорғану ҥшін айбар шегіп қҧтылу тәсілі. 

Табиғаттың ӛлі заттарына және тірі организмдеріне  еліктеу – ӛздігінен қорғана 

алмайтын, баяу қозғалатын дәрменсіз организмдердің бейімделушілігі. 

Тҥйсік-сезімдік бейімделу мінез-қылықтарымен ерекшеленеді. 

Ҧрпағына қамқорлық – бейімделушіліктің бір тҥрі. 

Тіршілік ортасы, ӛзгеріс, бейімделушілік организмдерді қҧтқара алмайды, сондықтан 

бейімделушіліктер салыстырмалы. 

Популяция-тҥрлік деңгей. Тҥр критерийлері. Тҥр тҥзілу. 

Тҥр тҥзілу – микроэволюцияның нәтижесі. 

Тҥр – ӛзара шағылыса алатын немесе шағылысуға қабілетті популяциядан тҧрады. 

Тҥр – органикалық дҥниенің ақиқат тіршілік ететін, генетикалық жағынан бӛлінбейтін 

ӛлшем бірлігі. 

Тҥр критерийлерін бір-бірімен байланыста қолданғанда ғана әр тҥрді бір-бірінен 

ажыратып, толық сипаттап анықтауға болады. 

Жаңа тҥр – бір популяциядан немесе бір-бірімен шектесіп жатқан популяциялар 

тобынан пайда болады. 

Макроэволюция – ірі жҥйелік топтардың (тип, класс, отряд) қалыптасу процесі. 

«Макроэволюция» терминін биологияға 1927 жылы селекционер ғалым Юрий 

Александрович Филипченко енгізген.  



87 

Палеонтология – тірі организмдердің  қазба қалдықтарын зерттейтін ғылым. 

Палеонтолог ғалымдар Ч. Дарвин идеясына сҥйене отырып, жануарлардың даму тарихын 

зерттеді. 

Бірін-бірі біртіндеп ауыстырып, дамып, эволюциялық процестің барына кӛз жеткізген 

қатарды филогенетикалық қатар дейді.  

Ҧрық бастамасынан дамитын қҧрылысы мен шығу тегі бірдей, ал атқаратын қызметі әр 

тҥрлі мҥшелерді гомологтық мүшелер дейді. 

Жарғанаттың қанаты мен кӛртышқанның алдыңғы аяғы жануарлардағы гомологтық 

мүшелердің мысалы. 

Ӛсімдіктердегі гомологтық мүшелер. Жапырақтың гомологиясына сарыағаш 

(бӛріқарақат), кактус, итмҧрынның тікенектері мен асбҧршақтың мҧртшасы жатады. 

Қҧрылысы мен шығу тегі әр тҥрлі, бірақ ҧқсас қызмет атқаратын мҥшелерді 

аналогтық мүшелер дейді. 

Эволюцияның негізгі бағыты – қарапайымнан кҥрделіге қарай даму. Орыс биологі А.Н. 

Северцов органикалық дҥниенің даму тарихында биологиялық прогресс пен биологиялық 

регресс болатынын ерекше бӛліп кӛрсеткен. 

Биологиялық прогресс – тҥрдің немесе басқа да жҥйелік топтардың тіршілік ҥшін 

кҥресте жеңіп шығуы. 

Биологиялық эволюцияның бағыттары. Академиктер – Алексей Николаевич 

Северцов пен Иван Иванович Шмальгаузен биологиялық эволюцияның биологиялық 

прогреске әкелетін 3 бағытын анықтады. 

1. Араморфоз (Арогенез) 

2. Идиоадаптация (Аллогенез) 

3. Дегенерация (Катагенез) 

1. Араморфоз (грекше «airo» - кӛтеру, «morpha» - пішіні), арогенез – организмнің 

қҧрылысы мен қызметін кҥрделендіруге, қҧрылымы мен тіршілік етуге қабілетінің жалпы 

деңгейін кӛтеруге әкелетін эволюциялық ӛзгеріс.  

2. Идиоадаптация  (грекше «idios» - «ерекшелігі», латынша «adaptatio» - 

«бейімделушілік» деген мағына береді), аллогенез – биологиялық қҧрылым деңгейін 

кҥрделендірмей, ӛзгертпей тіршілік ҥшін кҥресте организмдердің ӛзіне пайдалы белгілі бір 

орта жағдайына бейімделушілігі. Әрбір тҥр белгілі бір ортада тіршілік ететіндіктен дәл осы 

ортаға тән пайдалы бейімделушілік қалыптасады. 

3. Дегенерация (катагенез; грекше «kata» - қарапайымдану, кері кету) эволюцияның 

ҥшінші бағыты. Бҧл бағытта (дегенерацияда) организмдердің қҧрылысы қарапайымданады, 

бірақ ӛлімге апармайды. 

Биологиялық регресс – организмдердің таралу аймағын азайтады; тҥрлер мекен ету 

ортасында дҧрыс, жақсы бейімделе алмағандықтан саны азаяды; басқа тҥрлердің ығыстыру 

себебінен ӛліп, жойылып бітеді.  

Сонымен биологиялық регрестің себебі: сыртқы орта жағдайының ӛзгеруіне 

организмдердің әсер ету қабілетінің жойылуы. 

Биологиялық регреске ҧшырағандар: 

1. Паразитті тіршілік етуге кӛшкендер. 

2. Қозғалмай бекініп, тіршілік ететіндер. 

3. Жер астында және ҥңгірлерде тіршілік ететін жануарлардың жеке мҥшелерінің 

қарапайымдануы.  

Дивергенция (латынша «divergo» - кері шегінемін) деп туыс формалардағы белгілердің 

ажырауын айтады. Ол табиғатта ҧдайы жҥретін процесс. Бір аймақта қорек қорын біркелкі 

қабылдайтын ҧқсас жануарлар болса, қорек таусылғанда олар қорегі мол басқа орындарға 

ауысады. 

Конверегнция (латынша «conergo» - ҧқсас болу) деп организмдердің туыстық жағынан 

алыс болғанымен мекен (тіршілік) ортасы бірдей, сыртқы пішінінің бір-біріне ҧқсас болуын 

айтады. Мысалы, дельфиндер сҥтқоректілер класына жатады, соған қарамастан дене пішіні 

балықтарға ҧқсайды. Дене пішіні сҥйір, артқы аяқтары жоқ, алдыңғы аяқтары жҥзбе қанатқа 
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айналған. Жҥзбе қанаттары судың тереңдігіне оң мен солға бҧрылу, су бетіне кӛтерілу және 

тежеу қызметін атқарады. 

Параллелизм ( грекше «parallelos» - қатар жҥру) деп туыстық жағынан ӛте жақын 

организмдердің ҧқсас белгілерінің бір-біріне тәуелсіз дамуын айтады. Мысалы, 

сҥтқоректілер класына жататын ескекаяқтылар отрядының сулы ортаға бейімделушілігі 3 

салада дамыды. 

Эволюция – қайтымсыз процесс, жоғалған тҥр, жоғалған мҥше еш уақытта қайтып 

орнына келмейді. 

Эволюцияның қарқындылығы ӛзгеріп отырады.  

Жер тарихының шежіресі. Жер тарихы (ҧзақ уақыт аралығы) – заманға; заман – 

кезеңге; кезең – дәуірге; дәуір – ғасырға бӛлінеді. Бір заманның аяқталуы мен келесі 

заманның басталуының арасында қҧрлық пен теңіздің арақатынасының (байланысының) 

ӛзгеруі; тау тҥзілудің қарқынды жҥруі – жер бедерін ӛзгертіп, қайта қҧрады.  

Заманның аттары. 

1. Архей – ежелгі заман. 

2. Протерозой – алғашқы тіршілік. 

3. Палеозой – ертедегі тіршілік. 

4. Мезозой – ортадағы тіршілік. 

5. Кайнозой – жаңа ӛмір. 

Архей заманында аспанды тҥнерген қара бҧлт қаптап, найзағай жарқылдап, 

жанартаулар  атқылаған. Ауада оттек болмаған, кӛмірқышқыл газының кӛптігі тіршілікке 

қолайсыз еді. Тау жыныстарының қҧрамында графит кӛп болған.  

Протерозой – Жердің тарихи дамуындағы ең ҧзаққа созылған заман. Бҧл кезеңде кӛп 

жасушалы жасыл балдырлардың суда еркін жҥзген және су тҥбіне бекінген тҥрлері шықты. 

Су тҥбіне бекінген балдырлардың денесі бӛліктерге бӛлінген формаларынан мҥшелер 

дамыды. Жасыл балдырлар ауа қабатына оттекті кӛп мӛлшерде бӛліп, жануарлардың тыныс 

алып ӛркендеуіне әсер етті.  

Палеозой заманы 6 кезеңнен тҧрады: кембрий, ордовик, силур, девон, тас кӛмір 

(карбон), пермь. 

Кембрий (организмдердің  қаңқа қалдығы алғаш табылғын орынның аты). Ауа райы 

қоңыржай, топырақ болмағандықтан тіршілік негізінен, сулы ортада дамыды. Қҧрлықта тек 

бактериялар мен кӛк-жасыл балдырлар тіршілік еткен. Кембрийде – губкалардың тҥрлері, 

коралдар, былқылдақденелілер, теңіз лилиясы, кейініректе теңіз кірпісі пайда болды. 

Кембрийді – омыртқасыздардың даму кезеңі дейді. 

Ордовик (қазба қалдықтар табылған жерді мекендеген тайпалардың аты). Теңізде 

қоңыр, қызыл балдырлар, трилобиттер тіршіліктерін жалғастырып дами берді. Қазіргі 

сегізаяқ, кальмарлардың туысы – алғашқы бесаяқты былқылдақденелілер (ҧлулар) пайда 

болды.  

Силур (тайпаның атауы) кезеңінде тау тҥзілу процесі қарқынды болғандықтан 

қҧрлықтың кӛлемі артты, ең алғашқы омыртқалылар пайда болды. Буынаяқтылардан 

ҧзындығы 2 метрге жететін 6 жҧп аяқтары бар алып ракоскорпиондар дамыды. Силурда ішкі 

қаңқасы шеміршекті, сыртқы қалқаннан тҧратын сҥйекті сауытпен қапталған ең алғашқы 

омыртқалы жақсҥйексіз жануарлар – сауытты балықтар пайда болды. Осы кҥнгі 

дӛңгелекауыздылар – минога мен миксина сауытты балықтардың жақын туысы.      

Судың саяздануынан ең алғаш қҧрлыққа шыққан ӛсімдік – псилофиттер 

(риниофиттер). Бактерия мен кӛк-жасыл балдырладың әрекетінен қҧрлықта псилофиттер 

қорек қорын алатын биогенді қабат – топырақ тҥзілді. Ең алғаш қҧрлыққа псилофиттермен 

қатар осы кҥнгі сарышаянға ҧқсас ӛрмекшітектестер де шықты.  

Девон (Оңтҥстік Англияның Девоншир графтық атағының қҧрметіне аталған). 

Девонды балықтар кезеңі дейді. Теңіздің кӛлемі азайып, саязданып, ауа райы қҧрғап, шӛлді-

шӛлейтті жерлер кӛбейді.теңіздерде шеміршекті (осы кҥнгі акулалар, скаттар, химералар) 

және сҥйекті балықтар пайда болды. Жҥзбе қанаттарының қҧрылысына қарай сҥйекті 

балықтар сәулеқанаттылар (жҥзбе қанаттары желпеуіш тәрізді) және саусаққанаттылар 

(жҥзбе қанаттары саусаққа ҧқсайды) деп бӛлінеді.  
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Девонда ӛсімдіктерден – споралы қырықбуындар, плаундар, қырықжапырақтар 

пайда болды.  

Тас кӛмір (жерде тас кӛмірдің қалың қабаты болғандықтан атаған). Ауа райы ылғалды, 

жылы болып батпақты жер аумағы кӛбейген. Биіктігі 30-40 м, ені 1-2 м ағаштектес плаундар 

– лепидодендрон мен сигиллярия, каламиттер қалың орман болып ӛскен. Тас кӛмірдің орта 

кезінде жер бетінде ӛсімдіктер әлемі ерекше қаулап ӛсіп, дами бастаған. 

Пермьдегі ароморфоз.   1. Жҧмыртқа салып кӛбею (жҧмыртқаның ішіндегі 

сҧйықтық ҧрықты кеуіп кетуден сақтайды). Жҧмыртқа жасушасының аналық организмінің 

ішінде ҧрықтануы.  

3. Дененің мҥйізді қабыршақпен қапталуы (кеуіп кетуден сақтайды). 

4. Омыртқа жотасының мойын бӛлімінің қозғалмалы болуы, басын еркін бҧрып, 

сыртқы ортада болып жатқан әрекеттерге тез  жауап қайтаруы. 

5. Бҧлшық еттері, тыныс алуы, қанайналым жақсы дамып, ми қыртысы бастамасының 

біліне бастауы. 

6. Денесін аяқтарының жерден кӛтеріп ҧстап тҧруы (тез қозғалуға қажет). 

Мезозой заманы 3 кезеңнен тҧрады: триас, юра, бор. Триаста қҧрлықтың едәуір бӛлігі 

теңіз деңгейінен әлдеқайда жоғары болған. Климаты қҧрғақ, жылы. Мезозой заманының 

ерекшелігі: бауырымен жорғалаушылардың барлық қҧрлықта, теңіздерде кӛп таралуы, тіпті 

ҧшуға бейімделген тҥрлері де болады. Триаста климат ӛте қҧрғақ болуына байланысты 

қосмекенділердің басым кӛпшілігі жойылды. Себебі олар сусыз жерде тіршілік ете алмайды. 

Сондықтан қҧрғақшылыққа бейімделген бауырымен жорғалаушылар дамыды. Ӛсімдіктерден 

ашықтҧқымдылар басым болды. Триас кезеңінен біздің заманға жеткені – осы кҥнгі 

тасбақалар мен гаттериялар. 

Юра – Франция мен Швейцарияның шекарасында орналасқан қаланың аты. Бҧл 

кезеңді – динозаврлар ғаламшарды «билеушілер» деп атайды, себебі ауада да, теңізде де, 

қҧрлықта да қаптаған бауырымен жорғалаушылар болған. Қазіргі кезде динозаврлардың 250 

тҥрі белгілі. Динозаврлардың ішінде денесі зор, алып брахиозавр тіршілік еткен. 

Брахиозаврдың басы кішкене, мойны мен қҧйрығы ҧзын, дене тҧрқы 30 м, салмағы 50 тонна 

болған. Юрада жәндіктердің тҥрлері де кӛп тарады және алғашқы қҧс – археоптерикс 

шықты. 

Бор – бақалшақтар мен ҧсақ теңіз жануарларынан тҥзілген бор қабаты қалың 

болғандықтан аталған. Гҥлді ӛсімдіктердің қарқынды даму кезеңі. Ӛсімдіктер 

әлеміндегіӛзгерістер: ҥйеңкі, терек, емен, эвкалипт, тал, қайың, т.б. жалпақ жапырақты 

ағаштардың пайда болуы. Гҥлді ӛсімдіктердің дамуы оны тозаңдандыратын жәндіктердің, 

жәндіктермен қоректенетін қҧстардың шығуына себепші болды. Тозаңдандыратын 

жәндіктер: тҥкті ара, бал ара, шыбын, кӛбелек, т.б. Бор кезеңінде қҧстар мен сҥтқоректілер 

шықты. Қҧстар архозаврлардан пайда болды. Қанның ағысы артерия тамырлы және вена 

тамырлы деп толық бӛлінген соң, жылықандылық пайда болды. Жануарлар қҧрлықта кӛп 

таралып, ҧшпайтын алып құстар дамыды.   

Мезозой заманында бауырымен жорғалаушылар эволюциясы 6 тармаққа бӛлініп 

дамыды. 

1тармақ – тасбақалар (Пермь кезеңінде шыққан, денесіндегі кҥрделі сауыты қабырғасы 

мен кеуде сҥйектерімен бітісіп кеткен). 

2-тармақ – кесірткелер (дене тҧрқы 4-8 метрге жетеді, теңіз кесірткесінің ҧзындығы - 12 

м). 

3-тармақ – Архозаврлар (осы кҥнгі ӛкілдері – аллигаторлар мен крокодилдер). 

4-тармақ – Динозпврлар – «қҧбыжық кесірткелер». 

5-тармақ – Плезиозаврлар (теңіз кесірткелері; мойны ӛте ҧзын, мойны денесінің 

жартысынан кӛбін қҧрайды, ҧзындығы 13-14 м-ге жеткен). 

6-тармақ – Ихтиозаврлар (балықкесіртке) сырт пішіні балық пен китке ҧқсас, мойны 

қысқа, арқа және қҧйрық жҥзбе қанаттары акуланікі сияқты. Қҧйрықтарының кӛмегімен 

жҥзген, аяқтары қозғалысын басқарып отырған. Жҧмыртқасы аналықтың ішінде жарылып, 

ҧрпақтары тірідей сыртқа шыққын. Жҧмыртқа салу ҥшін қҧрлыққа шыға алмаған, суда 

жҧмыртқалары батып кететін болған.  
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Сүтқоректілердің шығуына себеп болған ароморфоздар. 

1. Жҥйке жҥйесінің кҥрделеніп, алдыңғы ми сыңарларының дамуы – жануарлардың 

мінез – қылығының ӛзгеруіне, тіршілік ортасына бейімделуіне әсерін тигізді. 

2. Омыртқа жотасының жіктелуі, аяқтарының бауыр жағына орналасуы.  

3. Анасының денесінде дамуы ҥшін ҧрықта арнайы мҥше жетілді, сҥтпен 

қоректендірді.  

4. Тҥкті жамылға пайда болды. 

5. Қанайналымының ҥлкен және кіші жолы бӛлінді, жылықандылық пайда болды.  

6. Газ алмасу қарқындылығын арттыратын кӛпіршікті ӛкпе дамыды. 

Кайназой (грекше «kainos» - «жаңа», «zoe» - «тіршілік», «ӛмір» деген мағынаны 

білдіреді) – жаңа ӛмір заманы. Ҥштік кезеңге палеоген мен неоген, ал тӛрттік кезеңге 

антропоген жатады. 

 

Жердің геохронологиялық шежіресі. 

11 кесте 

Заман 

(ұзақтығы 

млн жыл 

есебімен) 

Кезең 

(ұзақтығы 

млн жыл 

есебімен) 

Климаты орта 

жағдайының 

ӛзгеруі 

Органикалық дүниенің дамуы 

Жануарлар дүнисі Ӛсімдіктер әлемі 

1 2 3 4 5 

Архей 

900 

900 

милионнан 

артығырқ 

Жануарлардың 

белсенді әрекетінен 

(атқылауы) климат 

ӛте ыстық. Ертедегі 

теңіздегі оттексіз 

тіршілік жағдайы, 

оттекті атмосфера 

ның дамуы 

Жер бетінде тіршіліктің пайда болуы. Ең 

алғашқы жасушаның пайда болуы – 

биологиялық эволюцияның бастамасы. Кӛк-

жасыл балдырлар мен бактериялар 

анаэробты формаларының және прокариотты 

организмдердің қалдықтарының 

жыныстардан табылуы. 

Протерозой 

(алғашқы 

тіршілік 

2000) 

2000 

шамасы 

Жанартаулар 

әрекетінің 

жалғасуы 

Климат ӛте суық, протерозойдың орта 

шенінде бірнеше қайта мҧз басты. Соңында 

атмосферада бо оттек 1% -ға жетті. Шӛгінді 

жыныстар қарқынды тҥзілді. Теңіз қара 

пайыидылары дами бастады.  

Заманның соңына қарай омыртқасыздар 

кӛбірек дамыды. Қарапайымдылар, ішекқуыс 

тылар, губкалар, ҧлулар, қҧрттар, трилобит 

тер мен тікенектерілілердің ата тегі дамыды. 

Тірі организмдер ӛсімдіктер және жануарлар 

деп бӛлінді. Бір жасушалы жасыл балдырлар 

басым болды.  

Палеозой 

(ертедегі 

тіршілік 

340±10) 

Камбрий 

80±20 

Ылғалды климат 

біртіндеп жылына 

бастайды. Теңіз 

кӛлемі ҧлғайып 

кезеңнің соңында 

ептеп азаяды. 

Теңіз омыртқасызда 

ры кең таралған, 60%- 

трилобиттер. Минерал 

данған қаңқасы бар 

организмдердің 

шығуы 

Кӛп жасушалы теңіз 

балдырлары мен 

қарапайым 

саңырауқҧлақтар 

пайда болды. 

 Ордовик 

55±10 

Ылғалды жылы 

климат 

Алғашқы омырт 

қалылар – балықтар 

дың (жақсҥйексіздер) 

шығуы; омыртқасыз 

дардың кейбір топта 

рының жойылуы. 

Тікенектері лілердің 

дамуы. Ең алғашқы 

Теңіз 

балдырларынан – 

жасыл, қызыл, 

қоңыр 

балдырлардың ӛте 

кӛп тҥрлері дамыды 
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басаяқты ҧлулар мен 

шаянтек тестер пайда 

болды. 

 Силур 

35±10 

Қҧрғақ климат 

біртіндеп ылғалды, 

жылы болып 

Скандинавия, Саян 

таулары тҥзелді 

Коралдар мен трило 

биттер кең таралды. 

Ертедегі балықтар, 

ауамен тыныс алатын 

тӛменгі сатыдағы 

сарышаяндар пайда 

болды. Теңіз ӛрмекші 

тектестер кең таралды 

Кезеңнің соңында 

псилофиттер дамып, 

қҧрлыққа шықты. 

Саңырауқҧлақтар 

пайда болды 

 Девон 

55±10 

Оңтҥстік америка 

мен Африканы мҧз 

басқан 

Балықтар (акула), 

ӛрмекшілер, кенелер 

пайда болып, жақ 

сҥйексіздер жойылды. 

Ең соңында, алғашқы 

қҧрлық омыртқалы  

жануары – 

стегоцефалдар шықты 

Псилофиттер біраз 

дамыған соң 

жойылды. Споралы 

ӛсімдіктер (қырық 

буын, плаун, қырық 

жапырақтар) мен 

тҧқымды қырық 

жапырақтар дамыды 

(карбон) 

 Тас кӛмір 

65±10 

Климат жылы, 

ылғылды, ең 

соңында суытады. 

Тянь-Шань, Орал, 

Альпі, кордильера 

тауларының, тас 

кӛмірдің қалың 

қабаттарының 

тҥзілуі 

 

Коралдар, ҧлулар, 

қосмекенділердің 

таралуы. Алғашқы 

бауырымен жорғалау 

шы – кортилозаврдың, 

ҧшатын жәндіктер 

мен ӛкпемен тыныс 

алатын қҧрлық 

былқылдақденелілері

нің, ірі қосмекенді 

лердің шығуы 

Споралы 

ӛсімдіктермен бірге 

алғашқы 

ашықтҧқымдылар 

(кордаиттер, 

гинкголар) мен 

мҥктәрізділердің 

пайда болуы 

 Пермь 50±10 Тау тҥзілудің 

аяқталуы, 

жартылай тҧйық су 

қоймаларының 

тҥзілуі. Оңтҥстік 

жартышарды мҧз 

басуы 

Рептилийлердің 

қарқынды дамуы, 

трилобиттердің 

жойылуы. Аң тісті 

бауырымен 

жорғалаушылардың 

шығуы 

Ағаш тектес 

қырықжапырақтар, 

қырықбуындар, 

плаундар жойылып, 

солтҥстік жарты 

шарда ашықтҧқым 

дылардың таралуы  

Мезозой 

(ортаңғы 

тіршілік 165) 

Триас 40±5 Материктер 

қозғалысының 

басталуы 

«Динозаврлардың 

ғасырының» баста 

луы, тасбақалар, 

крокодилдер, алғашқы 

(жҧмыртқа салушы) 

сҥтқоректілер мен 

балықтардың пайда 

болуы. Қарапайым 

қосмекенділердің 

жойылуы 

Тҧқымды 

қырықжапырақтар 

жойылып, 

қырықжапырақтар 

тәрізділер, 

қырықбуын 

тәрізділер мен 

плаун тәрізділердің 

кең таралуы 

 Юра 60 Ылғалды климат 

біртіндеп қҧрғақ 

климатқа ауысады. 

Атлант мҧхитының 

пайда болуы 

Мҧхиттарда басаяқты 

ҧлулар (былқылдақ 

денелілер), тікенек 

терілілердің пайда 

болу кезеңінің соңын 

да алғашқы қҧс – ар 

Қырықжапырақтар 

мен 

ашықтҧқымдылар 

кең таралған. 

Қосжарнақты 

ӛсімдіктердің дамуы 
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хеоптерикстің шығуы. 

Бунақдене қоректі 

қалталы сҥтқорек 

тілердің дамуы 

 Бор 70 Климаттың суы 

нуы, дәуірдің 

соңында Альпі, 

Анд, Гималай таула 

рының тҥзілуі. 

Қҧрлықта бор қаба 

тының қалыңдауы 

Нағыз (осы кҥнгі) 

қҧсьардың, қалталы, 

плацентарлы сҥтқорек 

тілердің шығуы, ірі 

бауыры мен жорғалау 

шылар мен алғашқы 

қҧстардың қҧрып бітуі 

Қырықжапырақтар 

мен ашықтҧқым 

дылар кҥрт азайып, 

жабықтҧқымдылар 

(емен, ҥйеңкі орман 

дары) дамып, дара 

жарнақты ӛсім 

діктер шықты 

Кайназой 

(жаңа ӛмір 

66±3 

сүтқоректіле

р ғасыры) 

Палеоген 

(тӛменгі 

ҥштік кезең, 

41±2, 

палеоцен, 

эоцен, 

олигоцен, 

миоцен, 

плиоцен 

дәуіріне 

бӛлінеді) 

Бір қалыпты жылы 

қоңыржай климат, 

Қырым, Кавказ, 

Памир, Гималай 

тауларының тҥзілуі  

Кейбір басаяқты 

ҧлулар (былқылдақ 

денелілер) жойылып, 

теңіздерде сҥйекті 

балықтар кӛп 

таралған. Ҧрықжол 

дасты (плаценталы) 

сҥтқоректілердің 

алуан тҥрлілігі. Тҧяқ 

ты жыртқыш сҥтқорек 

тілердің кӛбірек 

дамуы. Адамның 

адамтектес 

маймылдан жаралуы  

Жабықтҧқымдылар 

жер бетіне кең 

таралып, соңында 

тайга мен тундра 

тҥзіледі 

 Неоген 

(жоғары 

ҥштік кезең 

23) 

Каспий, Жерорта, 

Қара теңіздер мен 

Арал теңізі жеке 

бӛлінеді 

Қҧрлықта қҧйрықты, 

қҧйрықсыз бақалар, 

крокодил, жылан, 

тасбақалар, 

сҥтқоректілердің кӛп 

отрядтары, соның 

ішінде приматтар 

отряды дамыды 

 

 Антропоген 

1,5-2,0 (адам 

дәуірі) 

Ең соңғы мҧздық 

дәуірдің жойылуы 

Адамның пайда 

болуы, осы кҥнгі 

жануарлар дҥниесінің 

дамуы 

Осы кҥнгі 

ӛсімдіктердің пайда 

болуы. Әсіресе 

шӛптесін 

ӛсімдіктердің алуан 

тҥрлерінің шығуы 

 

 



93 

7 сурет  

 
 

Бақылау сҧрақтары: 

1. Эволюция қандай ҧғым? Анықтамасын беріңдер. 

2. Қайта ӛркендеу дәуірі қай ғасырда дамыды, оған қандай жағдайлар себеп болды? 

3. К. Линней жануарлар дҥниесін қандай белгілеріне қарап топтастырды, неше класқа 

бӛлінеді? 

4. Ч. Дарвин органикалық дҥниенің тарихи дамуы қандай факторларға байланысты 

деді? 

5. Ӛзгергіштік дегеніміз не, ол нешеге бӛлінеді? Айқын емес ӛзгергіштікке мысал 

келтіріңдер. 

6. Популяцияның бір-бірінен айырмашылығы неге байланысты? 

7. Айқын ӛзгергіштіктің айқын емес ӛзгергіштіктен қандай айырмашылығы бар? 

8. Микроэволюция қандай ҧғым, бҧл термин биологияға қай жылы енген?  

9. Қолдан сҧрыптаудың нәтижесі қандай? 

10. Әдістемелік сҧрыптау дегеніміз не? Мысалмен дәлелдеңдер. 

11. Табиғи сҧрыпталуға тҥсінік беріңдер. 

12. Тҥраралық кҥреске анықтама беріп, жануарлардың арасында болатын паразитизмге 

мысал келтіріңдер. 

13. Бәсекелестік кҥрес неден туады (қандай жағдайды болады?) тіршілік ҥшін кҥреске 

анықтама беріңдер. 

14. Тҥр дегеніміз не? 

15. Тҥрдің географиялық критерийін мысалмен дәлелдеңдер. 

16. Макроэволюция қандай процесс, микроэволюциядан қандай айырмашылығы бар? 

17. Палоентология нені зерттейттін ғылым?  

18. Жылқының эволюциясын зерттеген ғылым. Ол қандай деректерге сҥйенді? 

19. Аналогтық мҥшелердің гомологтық мҥшелерден қандай айырмашылығы бар? 

20. Омыртқалылардың ҧрық дамуындағы туыстық белгісін кӛрсететін заңдылықтарды 

ретімен атап, тҥсіндіріңдер. 

21. Биологиялық прогресс дегенді қалай тҥсінесіңдер? 
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22. Организмдер эволюциясының басты бағыттарын атаңдар. 

23. Ароморфозға мысалдар келтіріңдер. 

24. Идиоадаптация дегеніміз не? 

25. Дегенерацияның қанша жолы бар? 

26. Дивергенция қандай процесс? Мысалмен дәлелдеңдер. 

27. Конвергенцияға сипаттама беріп, мысалмен талдаңдар. 

28. Қанша заман бар, олар қалай аталады? 

29. Адам қашан пайда болды? 

 

III  Бӛлім. Тақырып 3.5 Антропогенез – адамның шығу тегі және эволюциясы 

туралы ілім. 

Жоспар: 

1. Адамның шығу тегі туралы алғашқы кӛзқарастар 

2. Адам эволюциясының негізгі кезеңдері 

3. Антропогенездің қозғалушы кҥштер 

4. Адам нәсілдері. Нәсілшілдікті және әлеуметтік дарвинизмді сынау 

 

Адамның шығу тегін, тарихи даму кезеңдерін, нәсілдік ерекшеліктерін, материалдық 

және рухани қазыналарын зерттейтін кешенді ғылым антропология деп аталады. 

Антропология сӛзі  гректің «anthropos» - «адам», «logos» - «ілім» деген сӛздерінен алынып, 

«адам туралы ғылым» деген ҧғымды білдіреді. Антропология терминін алғаш ғылымға 

Аристотель енгізді. Антрополгия ғылымының негізгі бір саласы – антропогенез. Ол адамның 

шығу тегін, тарихи даму кезеңдерін және нәсілдік ерекшеліктерін зерттейді. 

Адам ҧрығының даму кезеңінде барлық хордалы дануарларға тән белгілер – хорда, 

жҥйке тҥтігі және жҧтқыншақтың екі бҥйірінде желбезек саңылаулары болады. Бҧл белгілер 

адамның басқа хордалы жануарлармен арғы тегінің бір екендігін дәлелдейді. 

Омыртқа жотасының, жҧп қолдары мен жҧп аяқтарының болуы, жҥрегінің кеуде 

жағында орналасуы, адамның омыртқалылар тип тармағына жататынына дәлел. Адамның 

да жҥрегі 4 қуысты (камералы), ми қыртысы ӛте жақсы дамыған, сҥт бездері, денесінде 

тҥктері бар. Тістері жеке топтарға (кҥрек, сойдақ және азу тістер) бӛлінген. Бҧл белгілер 

адамның сүтқоректілер класына жататындығын айғақтай тҥседі. 

Адам ҧрығы анасының арнайы мҥшесі – жатырда дамиды және ол ҧрықжолдасы 

арқылы қоректенеді. Бҧл белгілер сҥтқоректілер класының ұрықжолдастылар 

(плаценталылар) класс тармағына жататынын білдіреді. Адамның басбармағы басқа 

саусақтарға қарама-қарсы орналасқан, саусақтарында тырнақтары, бҧғана бҧғана сҥйегі бар, 

сҥт тістері тҧрақты тістермен алмасады. Бҧл белгілері адамның маймылдар (приматтар) 

отрядына жататынын кӛрсеиеді. Адам қаны да 4 топқа бӛлінген, ымдау бҧлшық еттері 

жақсы дамыған. Бҧл белгілер – адамның адамтектес маймылдар отряд  тармағына және 

олардың тартанаулылар тобына жататынын дәлелдейді. 

Адам мен жануарлардың сыртқы және ішкі мҥшелерінің қҧрылысына бір-біріне ҧқсас 

белгілер кӛптеп кездеседі. Ондай белгілердің бірінші тобына – адам денесінде кездесетін 

рудиментті (латынша – «rudimentum» арғы тегінен қалған қалдық белгілер) мҥшелерді 

жатқызуға болады. 

Қазіргі кездегі адам денесіндегі мҧндай рудиментті мҥшелер 90-ға жуық. Ондай 

мҥшелерге теріасты, қҧлақ маңындағы бҧлшық еттерді, терідегі тҥктерді, омыртқа 

жотасындағы қҧйымшық бӛлімін, соқырішекті, т.б. жатады. 

Адам мен омыртқалы жануарлардың ҧрықтарының дамуында да кӛптеген ҧқсаст 

белгілер бар. Адам ҧрпағының ең алғашқы кезеңі ҧрықтанған жҧмыртқа жасушасы – 

зиготадан басталады. Ҧрықтың бҧл кезеңі бір жасушалы қарапайым жануарларгға ҧқсайды, 

келесі кезеңде ҧрық бӛлшектену арқылы бір қабатты кӛп жасушалы (клеткалы) бластулаға 

айналады. Бластула (шоғырлы) қарапайым жануар – вольвокске ҧқсайды. Ҧрықтың ары 

қарай дамуы кезінде екі қабатты кӛп жасушалы гаструла пайда болады. Гаструла кӛп 

жасушалы денесі екі қабаттан тҧратын ішекқуыстыларға ҧқсайды. Ҧрықтың дамы 

барысында бірте-бірте балықтарға ҧқсас жҧтқыншақтың екі бҥйірінде кӛптеген желбезек 
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саңылаулары пайда болады. Ҧрықтың жҥрегі алғашында қабырғасы оқтын-оқтын 

жиырылып-босаңсып тҧратын, қандауыршаның қҧрсақ қолқа мен қан тамырына ҧқсайды.  

Адам ҧрығындағы мидың дамуы да алғашында ҥш, келесі кезеңінде балықтың миына 

ҧқсас бес кӛпіршіктен тҧрады. бірте-бірте алдыңғы ми сыңарлары бірнеше бӛліктерге 

бӛлініп, оның сыртында  ми қыртысы тҥзіледі. Ми қыртысындағы кӛптеген иірімдер, 

сайшалар мидың беттік кӛлемін ҧлғайтады. Ҧрықтың алғашқы даму кезінде клоаканың пайда 

болуы да, адамның жануарларға ҧқсастығын дәлелдей тҥседі.  

Адам және адамтектес маймылдардың ҧқсас белгілері:  

1) Сыртқы қҧрылысында 

2) Мінез қҧлығында 

3) Кӛңіл кҥйінің ӛзгеруінде 

4) Ҧрпақтарына қамқорлық жасауында 

5)  Жҥйке жҥйесі 

6) Есте сақтау қабілеті жақсы дамыған 

7) Сезім мҥшелері 

8) Терісінің қҧрылысы 

9) Қан топтары 

10) Жалпы аурулары және оларды денесінде тіршілік ететін паразиттері де ҧқсас 

болады 

11) Қабырғаларының саны  12-13 жҧп 

12) Хромосомаларының қҧрылысы да ҧқсас келеді. Адамда – 46, ал адамтектес 

маймылдарда – 48 хромосома бар. 

Міне, осы айтылған белгілердің бәрі де адам мен адамтектес маймылдардың арғы 

тегінің бір-біріне жақын екенідігін дәлелдей тҥседі. 

13 сызба 

    
Адам эволюциясының қозғаушы күштері 
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Жер бетінде қазіргі кезде ӛмір сҥріп жатқан адамдардың бәрі де бір ғана тҥрге жатады. 

Оны биологиялық жҥейелеуде саналы адам (Homo sapiens) деп айырықша қҧрметті атаумен 

атайды. Бҧл атаудан адамның басқа да организмдерден ақыл-ой, сана арқылы 

ажыратылатыны айқын байқалады. 

Қазіргі адамдардың әр тҥрлі қҧрлықтарда тіршілік етуіне қарамастан, олардың бәрінің 

де анатомиялық және физиологиялық ерекшеліктері бірдей. Әрбір жеке адамның ӛсіп дамуы, 

биологиялық заңдылықтар бойынша жҥріп отырады. Барлық адамдардың жалпы дене 

қҧрылысы мен ақыл-ойының дамуы бір-біріне ҧқсас. 

Қазіргі кезде адамдар ҥш нәсілге (еуропеоидтік, монголоидтік, негроидтік) бӛлінеді. 

Нәсілдердің шығу тегі туралы моноцентризм және полицентризм тҧжырымдары бар. 

Қазіргі кезде кӛптеген ғалымдар моноцентризм тҧжырымын қолдайды. 
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Әлеуметтік дарвинизм теориясы – табиғат заңдылықтарын қоғамға пайдалануға 

ҧмтылған теріс пиғылдағы теория. 

 

Бақылау сҧрақтары: 

1. Антропогенез нені зерттейді? 

2. Рудиментті мҥшелер дегеніміз қандай мҥшелер? 

3. Жануарлар мен адам ҧрықтарының дамуында қандай ҧқсас белгілер бар? 

4. Адамның сҥтқоректілерге ҧқсас белгілерін атаңдар. 

5. Адамның дене қҧрылысында адамтектес маймылдардан қандай айырмашылықтары 

бар?  

6. Адам эволюциясында қандай кезеңдерді ажыратады? 

7. Синантроптарға сипаттама беріңдер. 

8. Архантроптардың қандай топтары тіршілік етеді? 

9. Ертедегі адамдардың қаңқа қалдықтары алғаш қай жерлерден табылған? 

10. Ертедегі адамдардың дене қҧрылысындағы басты белгілерді атаңдар. 

11. Ертедегі адамдардың мекенжайлары, пайдаланған еңбек қҧралдары Қазақстанның 

қандай аймақтарынан табылған? 

12. Кроманьон адамдарының дене қҧрылысындағы ӛздеріне тән белгілерді атаңдар. 

13. Ертедегі адамдар мен кроманьон адамдарының ӛмір сҥру салтында қандай 

айырмашылықтары бар? 

14. Адам эволюциясындағы биологиялық факторларды атаңдар. 

15. Адамның тік жҥруіне байланысты дене қҧрылысында қандай белгілер қалыптасқан? 

16. Қазіргі кезде қандай әлеуметтік фактор шешуші рӛл атқарады? 

17.  "Нәсіл" деген ҧғымға анықтама беріңдер. 

18. Нәсілшілділік кӛзқарас деген нені білдіреді? 

 

IV бӛлім. Экология негіздері. 

IV Бӛлім. Тақырып 4.1 Экология ғылымының қазіргі заманғы ӛзекті проблемалары. 

Қазақстандағы қазіргі экологиялық жағдайлар. 

 

Жоспар:  

1. Экология пәні мен мақсаты. Экологияның қазіргі замандағы қҧрылымы 

2. Экология ғылымының зерттеу әдістері  

3. Экологиялық білім мен тәрбие беру ҧстанымдары 

4. Экологиялық зерттеулер 

5. Қазақстанда қалыптасқан экологиялық проблемалар . 

6. Ауа алабының экологиялық жағдайы. 

7. Су ресурстары экологиясы 

8. Топырақ экологиясы 

9. Ӛсімдіктер экологиясы 

10. Жануарлар экологиясы 

11. «Қызыл кітап» және оның рӛлі 

12. Қазақстандағы экологиялық апат аймақтары 

13. Қоршаған орта сапасына бақылау жасаудың мониторингтік жҥйесі 

14.  

 

Экология – табиғаттағы ӛзгерістердің себебін аша отырып, оған баға беру және болжау 

арқылы табиғаттағы тиімді пайдалану мен қорғаудың ғылыми-теориялық негіздерін жасап, 

нақты ғылым деңгейіне кӛтерілді. Оның мәні адамның табиғи жҥйелерге тигізетін жағымсыз 

іс-әрекеттерінен арылту және болашақ ҧрпақтардың салауатты ӛмір сҥруіне негіз жасау 

болып табылады.  

Соңғы жылдары Республикамыздың ғылыми-зерттеу институттары табиғат 

биоресурстары бойынша экологиялық іргелі жҧмыстар жҥргізуде. Осы бағытта егеменді 

еліміздің жоғары парламенті мен ҥкіметі «Айнала қоршаған табиғи ортаны қорғау туралы» 
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заң (1997 ж.), «Қазақстан Республикасында қоршаған ортаны қорғаудың ҧлттық жоспары» 

(1996 ж.), «Экологиялық білім беру бағдарламасы» (1999 ж.), «Ҥздіксіз экологиялық білім 

беру қалыптастыру тҧжырымдамасы» (2002 ж.), т.б. маңызы зор қҧжаттар қабылдады. 

Экологиялық ұғымдардың мәні. 

Экологиялық саналылық – адамның табиғатқа кӛзқарасының, адамның табиғатқа 

кӛзқарасының, білімінің және дағдысының жиынтығы. 

Экологиялық ойлау – табиғаттағы болып жатқан ӛзгерістерге ғылыми негізде баға 

беру, оның себептерін ашу және терең тҥсіну. Кейбір табиғи ресурстардың сарқылуына 

байланысты қоғамда экологиялық ойлау маңызды болып отыр. 

Экологиялық сауаттылық – экологиялық білімді игере отырып, табиғат қорларын 

тиімді пайдалануға жол ашу. 

Экологиялық этика – табиғатта адамның ӛзін-ӛзі ҧстай білуі, мінез-қҧлқы 

дағдыларын қатаң сақтауы. 

Экологиялық мәдениет – адамның экологиялық ҧғымдарды тҥсіну, ҧғу деңгейінің 

кӛрінісі. 

Қазіргі кезде экологиялық зерттеулерде «мониторинг» термині жиі қолданылуда. 

Мониторинг дегеніміз – табиғи ортаның барлық ӛзгерістеріне, жағдайында бақылау жасап, 

баға беру және болжау. Мониторингтік бақылау – баға беру, болжау және басқару жҥйесінен 

тҧрады. Мониторингтің мақсаты – табиғаттағы ӛзгерістерді ҥнемі бақылап отыру және 

табиғат апаттарына жол бермеу.  

Мониторингтің негізгі типтері – ғаламдық (биосфералық), геофизикалық, климаттық, 

биологиялық, экологиялық, т.б. 

Экология ғылымының ӛзіне тән зерттеу әдістері: 

Э К О Л О Г И Я  

     

Жалпы  
экология 

Геоэкология 
Қолданбалы 

экология 
Ғаламдық 
экология 

Адам 
экологиясы 

• Биоэкология  

- Аутоэкология  

- Демэкология  

- Эйдэкология  

- Синэкология  

 

• Құрлық 

экологиясы  

- Тундра  

- Орман  

- Дала, шӛл  

- Биік таулар  

 

• Өндірістік  

- Инженерлік  

- Әуе-кӛлік  

- Шӛлейттену  

- Физикалық  

 

• Атмосфера  

- Климаттың 

ӛзгерістері  

- Озон қабатының 

жұқаруы  

- Жылу эффектісі  

• Адам 

экологиясы  

- Ауыл, село  

- Қала  

- Ұлттық  

- Білім, тәрбиесі  

 

• Биоэкология 

- Зооэкология 

- Фитоценология 

- Микроэкология 

- Гидроэкология 

• Су 

экологиясы 

- Мұхиттар 

- Тұщы сулар 

- Ӛзен,  кӛлдер 

- Жер асты  

суы 

• Ауыл 

шаруашылығы 

- Агроэкология 

- Рекреациялық 

- Мелиорациялық 

- Ауыл 

шаруашылығы 

• Гидросфера 

- Ауыз су 

проблемасы 

- Су ластануы 

- Судың кӛтерілуі 

мен тартылуы 

 

• Әлеуметтік 

экология 

- Мәдениет, 

мораль 

- Демография 

- Экономика, 

саясат 

- Этноэкология 

   • Литосфера  

- Шӛлейттену  

- Жердің құнары  

- Топырақтың 

ластануы  

 

 

Н О О Э К О Л О Г И Я  
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1. Далалық, зертханалық және эксперименттік-тәжірибелік зерттеу әдістері. 

2. Экологиялық зерттеу әдістерінің жаңа бағыттары – болжау, математикалық 

модельдеу және мониторингтік бақылау жҥйелері дамып келеді.

Әлемдік экологиялық проблемалардың кауіптілерінің бірі биосфераның ластануы 

болып отыр. Ол – Жер шарының физикалық, химиялық, биологиялық сапасының 

тӛмендеуімен және экожҥйелердегі кҥрделі ӛзгерістер арқылы кӛрініс беруде. Жер бетіндегі 

мҧндай ӛзгерістерге ірі дауылдар, су тасқындары, жанартаулар атқылауы, жер сілкінуі, 

теңіздер мен мҧхиттар деңгейінің кӛтерілуі немесе тартылуы, қуаңшылық, ӛрттер, т.б. 

апаттар жатады. 

Табиғат адам баласының шектен тыс екіндігі мен ағаттықтарын кӛтермейді. Ӛз 

кезегінде табиғат адам жіберген қателіктерге жауап ретінде экологиялық апаттарды «сыйға» 

тартады. Мысалы, қоршаған ортаның химиялық ластануы Жер шарында жиі-жиі байқалып 

отырған «жылыжай эффектісі», «озон қабатының тесілуі», «қышқыл жауындар», 

«фотохимиялық улы тҧмшалар» сияқты әлемдік экологиялық проблемаларды туғызу ҥстінде. 

Аталған апатты қҧбылыстар бҥкіл Жер шарының ырғақты тіршілік тепе-теңдігін бҧзып, 

әлемдік климаттың ӛзгері қаупін туғызып отыр. Оның біз соңғы жылдары жиі байқалатын 

қуаңшылық, шӛлейттену, су экожҥйелерінің тартылуынан кӛреміз. 

Шығанақты теңізден бӛлу туралы ағат шешім Қазақстанға ҥлкен экономикалық зиян 

келтірді. Соның салдарынан егістіктердің және мал шаруашылығының ӛнімділігі тӛмендеп, 

ал халық арасында тҥрлі аурулар кӛбейіп кетті. Одан әрі Каспий теңізінің деңгейі қайта 

кӛтеріліп, жағалауды су басты. Енді жасанды бӛгеттерді алып тастап, теңіз суын шығанаққа 

жіберу басталды.  

Бҧл проблемалар Арал теңізіне де тән нәрсе. Арал апаты ғаламдық сипат алып отыр. 

Оның зиянды әсерін қазірдің ӛзінде кӛптеген мемлекеттер сезінуде.  

Қазақстанда Каспий теңізі мен Арал, Балқаш су кӛздерінің деңгейінің тӛмендеуі жалпы 

ауа райына, фауна  мен флораның қалыпты тіршілігіне нҧқсан келтіруде. Аталған су 

алаптары ӛңірінде мыңдаған гектар орман-тоғай, жануарлар дҥниесі мен ӛсімдіктер әлемі 

жойылып, бҧрынғы табиғи жайылымдармен шалғындықтардың орнына тіршілігі жойылған 

немесе жойылуға жақын қҧмдар мен шӛлдер, сортаң тақырлар пайда болды. Арал теңізінің 

тартылуына байланысты белгілі Барсакелмес қорығы ӛз мәнін жойып отыр. 

Балқаш ӛңірі де кҥрделі ӛзгерістерге ҧшырап отыр. 1970 жылы Балқаш кӛліне қҧятын 

Іле ӛзенінің орта ағысы тҧсынан Қапшағай су электр станциясының салынуы Іле-Балқаш су 

алабының экологиялық жағдайын шиеленістіріп жіберді. Қапшағай су қоймасының ауқымы 

кеңейіп, табиғи жайылымдар, тоғайлар су астында қалды. Ол аз болғандай Іле ӛзенінің орта 

және тӛменгі ағысы тҧстарынан Шарын, Шеңгелді, Ақдала массивтері игеріле бастады. 

Оның ҥстіне бертін келе Шарын ӛзені  бойындағы Бестӛбе бӛгені, Ҥлкен Алматы тоғанының 

салынуы жағдайды мҥлдем нашарлатты. Осының салдарынан Іле ӛзенінің қайталанбас 

табиғат кӛрінісі – «Қызыл кітапқа» енген тораңғы, шаған ағаштарынан тҧратын жиделі ну 

тоғай жойыла бастады. Іле бойындағы ну қамыс арасынан жолбарыс тҥгіл қазір басқатҥз 

тағыларын кездестіру қиындап барады.  

Қазақстандағы басқа да ӛзен, кӛлдердің экологиялық жағдайы мәз емес. Әсіресе Ертіс, 

Жайық, Сырдария, Іле, Шу, Нҧра, Тобыл, Кӛксу ӛзендері ӛндіріс қалдықтары, тҧрмыстық лас 

сулар арқылы таралатын ауыр металдармен және химиялық зиянды заттармен ластанып, 

топырақтың қҧрамы ӛзгеруде.  

Елімізде су айдындары проблемаларымен қатар топырақ қҧнарсызданып, тақырлар мен 

шӛлдердің аумағы артуда. Жайылымдардың, табиғат ландшафтыларының ӛзгеруі табиғи 

ортаның сапасына кері ықпалын тигізіп отыр. Қазақстанның экологиялық жағдайы табиғатты 

тиімді пайдалану, кӛркейту және қорғау мен қайта қалпына келтіру жҧмыстарын жҥйелі әрі 

ғылыми негізде кешенді тҧрғыда қарастыруды қажет етеді.  

 Атмосфераның ластануының негізгі қайнар кӛздері. 

Атмосфера бірнеше қабаттан – тропосфера, озоносфера, стратосфера, мезосфера, 

термосфера және экзосферадан тҧрады. Әрбір қабаттың ӛзіне тән атқаратын қызметі, газдық 

қҧрамы, тіршілік ҥшін маңызы бар. Әсіресе тропосфера мен озон қабатының тіршілік ҥшін 

маңызы ерекше. 
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Негізінен, атмосфераның адам ҥшін атқаратын қызметі ӛте жоғары. Атмосфера – бҥкіл 

әлемді таза ауамен қамтамасыз етіп отырып, тіршілікке қажетті газдармен (оттек, азот, 

кӛмірқышқыл газы, т.б.) байытады. 

Атмосфераның ауасының сапалық кҥйінің кӛрсеткіштері оның ластану дәрежесі болып 

саналады. Егер атмосфера ауасында ластағыш заттардың жиынтығының қҧрамы шекті 

мӛлшерден асып кетсе, онда ауаны ластанған деп санайды. Кең таралған атмосфера 

ластағыштарына кҥкірт оксиді (SO2), азот оксидтері  (NO2, NO, NO2), кӛміртек оксидтері 

(CO, CO2), хлор  (Cl), кҥкіртсутек (H2S), аммиак (NH3), шаң-тозаң, т.б. жатады. 

Атмосфера – тіршілік тынысы. Оның тазалығы тіршілік ҥшін ӛте қажет. 

Ӛнеркәсіптің ӛркендеуіне және автокӛліктердің кӛбеюіне байланысты ауаға зиянды 

газдар кӛптеп шығарылуда. 

Ауаға шығарылатын зиянды заттардың жылдық ҥлесі салмағы Қазақстанның әр тҥрлі 

аймақтары бойынша әр тҥрлі. 

Дҥниежҥзілік су қорының ластануы бҥкіл адамзат қауымын алаңдатып отыр. Бҧл 

мәселе Қазақстанға да тән. Су айдындарының ластануын былайша топтайды: 

- Биологиялық ластану: ӛсімдік, жануар, микроорганизмдер және ашуға бейім заттар; 

- Химиялық ластану: уытты және су ортасының табиғи қҧрамын заттар; 

- Физикалық ластану: жылу-қызу, электромагнитті ӛріс, радиактивті заттар. 

Су алабының ластануының негізгі себептері – тазартылмаған ағын суларды ӛзен, 

кӛлдерге жіберу. Оның негізгі кӛздері: 

- Тҧрғын ҥй-коммуналдық шаруашылықтар; 

- Ӛнеркәсіп орындары; 

- Ауыл шаруашылығында тыңайтқыштардың мӛлшерден тыс қолданылуы; 

- Шаруашылықтың басқа да салалары. 

Ағын суларға қҧйылатын лас сулар бірнеше топқа бӛлінеді. Оларды: қоспалар 

(ерімейтін, коллоидті, ерітінділер), лас сулар (минералдық, органикалық, бактериялық, 

биологиялық) деп жіктейді.  

Қазіргі кезде ӛзен, кӛл суларымен қатар жер асты сулары да сарқынды, шайынды 

сулармен және еріген зиянды заттармен ластанып отыр. Оның негізі ластану кӛздері: 

- Ӛнеркәсіп ӛнімдерін сақтайтын қоймалар; 

-  Химиялық заттар мен тыңайтқыштар; 

- Тҧрмыстық қалдықтар; 

- Жер асты суымен жалғасатын қҧбырлар; ірі қҧрылыстар; 

- Сҥзгі алаңдар, бҧрғы-ҧңғымалар болып табылады. 

Жер асты суларында әр тҥрлі жҧқпалы ауру таратын микробтар, вирустар кездеседі. 

Қазақстан жағдайында ӛзен, кӛлдердің ластануы кӛбінесе ӛнеркәсіп шоғырланған 

аймақтарда, полигнондар мен мҧнай-газ ӛндіретін жерлерде жаппай сипат алуда. 

Жер ресурстары мен оның ластану кӛздері Қазақстанның жекелеген аймақтары 

бойынша әр тҥрлі дәрежеде. 

Жердің тозуы, техногендік қалдықтармен ластануы. 

Жер шарында ӛсімдіктің 500 млн-нан астам тҥрі бар. Жыл сайын ғылымға жаңа тҥрлер 

еніп отырады. Ӛсімдік – Жер шарының «ӛкпесі» деп бекер айтылмаған. Ӛсімдіксіз тіршілік 

атаулыны елестетуге болмайды. 

Ӛсімдік – тіршілік тірегі. Орман, табиғи жайылымдар мен мәдени ӛсімдіктерді қорғау 

қажет. Ӛсімдік – азық-тҥлік қоры. 

Қазақстанда ӛсімдіктің 5700-дей тҥрі бар. 

Ӛсімдіктердіңсиреп, жойылып кетуі адамның іс-әрекетіне тікелей байланысты. 

Соңғы 100 жыл ішінде Қазастанда жануарлар дҥниесі саны мен сапасы жағынан кӛп 

ӛзгерістерге ҧшырады. Оның негізгі себебі – антропогендік факторлар.  

Кең-байтақ жерімізде  жҥйткіп жҥрген тҥз тағыларын бейберекет аулау олардың 

табиғаттағы санын кҥрт азайтып жіберді. Кейбір жануарлар азайып, біртіндеп қҧрып бара 
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жатыр. Айталық қҧландардың «тағдыры» осылай болған. Кезінде қазақтың ен даласында 

қаптап жҥрген аңдар қазір жоқ. Оның басты себебі – есепсіз аулау. 

Қазақстанда біраз аңдар мен қҧстар біржола жойылып кетудің алдында тҧр. Оларға қар 

барысы, кҥдір, қызыл қасқыр, арқар, ҥстірт қойы, тауешкі, қабылан, дала мысығы, сілеусін, 

қарақҧйрық, камшат, кӛксуыр, қоңыр аю, кҥзен, сусар, қҧндыз, қарақал, сабаншы, т.б. 

жатады. Ал қҧстардан ҧлар, дуадақ, безгелдек, саңырау қҧр, бҧлдырық, аққу, дегелек, 

қоқиқаз, арыалақаз, т.б. атауға болады. 

Топырақтың ауыр металдармен ластануының қалалар мен аймақтар бойынша 

кӛрсеткіші. 

12 кесте 

Аймақ немесе 

елді мекен 
Ластағыш заттар ЗШМ Себептері 

Орталық және 

Батыс Қазақстан 

Темір, қорғасын, 

нитрит, пестицил, 

фтор, бром 

100 

Ӛндіріс орындарының 

химиялық заттармен 

ластануы 

Теміртау қаласы Сынап 8-14 

Ӛндіріс орындарының 

химиялық заттармен 

ластануы 

Екібастҧз 

Темір, хром, никель, 

қорғасын 2 

Ӛндіріс орындарының 

химиялық заттармен 

ластануы 

Тараз 

Қорғасын, фтор 

21 

Ӛндіріс орындарының 

химиялық заттармен 

ластануы 

Ақтӛбе 

Хром, никель, 

ванадий 100-500 

Ӛндіріс орындарының 

химиялық заттармен 

ластануы 

Шымкент 

Қорғасын, мырыш, 

темір 15 

Ӛндіріс орындарының 

химиялық заттармен 

ластануы 

Жезқазған 
Қорғасын, мырыш, 

темір 
15 Ядролық жарылыс нәтижесі 

Семей 
Цезий, кобальт, 

европий, сторонций 
50  

 

Жануарлар дүниесін қорғау және қалпына келтіру жолдары.  

Жануарлар дҥниесін қалпына келтіру ҥшін оның 4 негізгі шартын сақтау керек. Олар: 

- аулауға тиым салу (әр тҥрлі деңгейде); 

- тіршілік ортасын бҧзбау; 

- қолдан кӛбейтуге бейімдеу; 

- зертханалық жағдайда гендік қорын сақтап қалу жҧмыстары. 

Жануарларды сақтап қалудың ең басты жолы – адам баласының саналы жауапкершлігі 

мен экологиялық білімі және мәдениеті болса керек. Әрбір азамат туған ӛлкесі мен оның 

байлығын иесі ретінде қатаң сақтаған жағдайда болашақ ҧрпақтары алдындағы борышын 

ақтаған болар еді.  

Адам ҥшін жануарлардың маңызы зор. Жер шарында жануарлардың 1,5 млн-дай тҥрі 

бар. 

Адамның іс-әрекетінен жануарлар жойылып немесе азайып барады. 

Табиғатты және жануарларды қорғау – міндетіміз. 

Қазақстанда сирек кездесетін аңдар мен қҧстарды қорғау ҥшін қорықтар 

ҧйымдастырылған. Оларды тиімді пайдалану мен қорғау жолдары мемлекеттік деңгейде 

қарастырылады. 
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1963 жылы Халықаралық «қызыл кітаптың» алғашқы басылымы, одан соң 1966-1975 

жылдар аралығында 5 томы жарық кӛрді. 1978 жылы КСРО-ның «қызыл кітабы» шықты. 

Қазақстанның «Қызыл кітабы» содан бері 1978,1981, 1991 жылы, 1996 жылы ӛңделіп қайта 

басылып кӛпшілікке ҧсынылды.  

Қазақстанның «Қызыл кітаптары» туралы мәліметтер.  

13 кесте 

Шыққан 

жылдары 

Кітпқа енген организмдердің топтары 

Балықтар 
Қосмекен 

ділер 

Бауырымен 

жорғалаушылар 
Қҧстар Сҥтқоректілер 

Ӛсім 

діктер 

1978 4 1 8 48 31 - 

1981 - - - - - 306 

1991 16 3 10 58 42 - 

1996 16 3 10 56 40 506 

 

Қазақстан аумағындағы радияциялық апат аймақтары. 

14 кесте 

№ Аймақтың қауіптілігі Облыс, аудан, елді мекендер 

1. Тӛтенше қауіп-қатерлі аймақ  
Шығыс Қазақстан облысы, Абай, 

Бескарагай аудандары 

2. Қауіп-қатерлі аймақ 
Шығыс Қазақстан облысы, Абай, 

Бескарагай аудандары 

3. Орташа қауіп-қатерлі аймақ 

Шығыс Қазақстан облысы, Семей, курчатов, 

Ӛскемен, Риддер қалалары, Аягӛз, 

Бородулиха, Глубоков, Шемонаиха ауданы; 

павлодар облысы, Май ауданы 

 

Экологиялық апаттар және оның тигізетін зардаптары  

15 кесте 

Экологиялық апат түрлері Апаттың зардаптары Апаттан қорғану жолдары 

1. Ортаның ластануы. 

2. Техногенді апат. 

3. Ресурстардың ластануы 

4. Топырақ эрозиясы.  

5. Озон қабатының жҧқаруы 

6. Табиғат апаттары (жер 

сілкіну,  сел, цунами, 

жанартаулар атқылау, 

теңіздер мен мҧхиттар 

деңгейінің кӛтерілуі немесе 

тҥсуі) 

1. Адамдардың ауруға 

ҧшырауы 

2. Қоршаған ортаның 

ластануы 

3. Ел экономикасының 

тӛмендеуі 

4. Ӛнімнің жетіспеуі 

5. Ультракҥлгін сәулелердің 

зияны 

6. Адам ӛлім-жітімінің 

кӛптігі, экономикалық 

шығындар 

1. Ластану себептерін табу. 

2. Адамдарға ҥгіт-насихат жҥргізу 

керек, ондай нысандарды қаладан 

алыс жерге орналастыру керек 

3. Тиімлі пайдалану керек 

4. Тыңайтқыштар беру керек 

5. Ауаға зиянды газдарды 

жібермеу керек 

6. Алдын-ала дайындық жҥру 

керек 

 

Орыс ғалымы Ю.А. Израэль мониторигнтік бақылау жҥйесінің алғашқы жҧмысының  

сызбанҧсқасын ҧсынды: 

 

Ақпараттық жҥйе  

(мониторинг) 

Басқару 

 

Бақылау  

 Орта жағдайын нақты 

бағалау 

  

  

  Орта сапасын 

реттеу 

Орта жағдайын болжау   Болжамға баға беру    
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Бақылау сҧрақтары: 

1. Экология ғылымының негізгі салалары бойынша оның мақсаты мен міндеттерін 

анықтаңдар. 

2. Экология ғылымының міндеттерін жҥзеге асыру ҥшін экологиялық білім қажет 

пе? 

3. Экология ғылымының қазіргі заманғы қҧрылымы. 

4. Қандай экологиялық проблемаларды білесіңдер? 

5. В.И. Вернадскийдің экология ғылымының негізін қалаушы ғалым ретінде 

танылуы туралы не білесіңдер? 

6. В.И. Вернадскийдің биосфера туралы ілімінің мәні неде? 

7. Қазақстанда қандай экологиялық заңдар қабылданған? 

8. Ғылыми-зерттеу әдістері не ҥшін қажет? 

9. Экология ғылымының зерттеу әдістерін атаңдар. 

10. «Мониторинг» ҧғымының мәні неде? 

11. Экологиялық проблема дегеніміз не? 

12. Әлемдік экологиялық проблемаларға не жатады? 

13. Адам табиғатқа қандай зиян келтіруде? 

14. Каспий теңізі деңгейінің кӛтерілу себебі 

15. Таза судың тіршіліктегі рӛлі қандай? 

16. Су не себептен ластанады? 

17. Орманның адам ӛміріндегі рӛлі неде? 

18. Қазақстанның дәрілік ӛсімдіктер қоры қандай 

19. Жан-жануарлар дҥниесінің табиғаттағы және адам ӛміріндегі маңызы неде? 

20. Не ҥшін біз жануарларды қорғаймыз? 

21. Сирек кездесетін қандай аңдар мен қҧстарды білесіңдер? 

22. Жойылып кеткен қандай жануарларды білесіңдер? 

23. Жануарлардың кӛптҥрлілігін Қазақстан мысалында келтіре отырып дәлелдеп 

беріңдер. 

24. Қазақстанның «Қызыл кітаптары» қай жылдары шықты? 

25. «Қызыл кітапқа» қандай сҥтқоректілер енген? (қазақстан мысалында.) 

26. «Қызыл кітапқа» енгізу қандай талаппен жҥргізіледі? 

27. Қазақстанның қандай аймақтарында ядролық сынақтар жасалған? 

28. Қандай экологиялық апат тҥрлерін білесіңдер? 

29. Экологиялық апат тҥрлеріне сипаттама беріңдер 

 

IV Бӛлім. Тақырып 4.2 Қоршаған орта факторлары, оған бейімделу және тіршілік 

формалары. Организмдердің қоректену тізбектері мен зат және энергия алмасу 

сипаттары. 

Жоспар:  

1. Орта факторлары. 

2. Абиотикалық факторлар. 

3. Продуценттер.  

4. Консументтер 

5. Редуценттер 

6. Қоректік тізбектердің жҥру бағыты. 

 

 Орта факторлар дегеніміз – организмге тікелей немесе жанама әсер ететін табиғаттың 

нақты қҧрауыштары мен қолайлы жағдайлар жиынтығы.  

 Фактордың әсер ету қарқыны немесе организмнің тіршілігіне әсер ету деңгейі 

болады. Әсер етідің 3 негізгі деңгейі бар. Олар минимум, максимум және оптимум. 
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Минимум – организмге әсер ететін фактордың ең тӛменгі деңгейі, одан әрі тіршілік 

тоқтайды.   

Максимум – организмге әсер етуші фактордың ең жоғарғы деңгейі, одан әрі тіршілік 

тоқтайды. 

Оптимум – организмге әсер ететін фактордың ең қолайлы  деңгейі. Бҧл деңгейде 

организм еркін ӛсіп-ӛніп кӛбейеді, ҧрпағын жалғастырады. 

Организмдердің жер бетіне кең таралуын кейбір факторлар шектеп отырады. Оларды 

шектеуші факторлар дейді.  

Ӛсімдіктердің тіршілік формалары: 

1. Эпифиттер (грекше «ері» - бетінде және «phyton» - ӛсімдік) – топырақта тамыры 

болмайтын, ағаштарға жабысып, шырмалып ӛсетін ӛсімдіктер (қыналар, 

мҥктер,шырмауықтар). 

2. Фанерофиттер – (грекше «planeros» - ашық, кӛрінетін) – жер бетінде ӛсетін барлық 

ағаштар, бҧталар мен шӛптесін ӛсімдіктер. 

3. Хамефиттер (грекше «сhamai» - жер бетінде) – ӛркендері жер бетіне тӛселіп ӛсетін 

кӛп жылдық ӛсімдіктер. 

4. Гемикриптофиттер (грекше «hemi» - жартылай) – жер бетіндегі ӛркендері қыста 

ҥсіп қалатын, ал пиязшықтары, тамыр сабақтары сақталып қалатын кӛп жылдық ӛсімдіктер 

(кӛптеген шӛптесін ӛсімдіктер). 

5. Криптофиттер (грекше «kryptos» - жасырын) немесе геофиттер (грекше «ge» - Жер) 

– топырақтың терең қабатында тамыр тҥйнектері, пиязшықтары, тамыр сабақтары сақталып 

қалатын кӛп жылдық ӛсімдіктер (шалқан, аңдыз, ашкӛк, т.б.). 

6. Теорфиттер (грекше «theros» - жаз) – жер асты, жер ҥсті мҥшелері тегіс ҥсіп 

немесеқурап қалатын бір жылдық ӛсімдіктер (эфемерлер, т.б.). 

Абиотикалық факторлар дегеніміз – организм тіршілігіне әсер ететін ӛлі табиғат 

факторлары. Оларға ылғал, температура, жарық, сәулелер, ауа, оның қҧрамы, т.б. әр тҥрлі ӛлі 

табиғат қҧрауыштары жатады. 

Температура – экологиялық фактор. Дене температурасының сипатына қарай барлық 

организмдерді екіге топтайдыпойкилотермді (дене температурасы қоршаған ортаның 

температурасына тәуелді тҥрде ӛзгеріп отырады) және гомойотермді (дене тмпературасы 

тҧрақты организмдер). 

Ылғал. Ылғал да экологоиялық фактор ретінде организмдерге әсер етеді. Ылғал 

кӛбінесе климатқа, қҧрлықтың температуралық белдеулеріне, табиғат белдемдеріне 

байланысты болады. 

Сендерге организмдердің автотрофты және гетеротрофты қоректену типтері белгілі. 

Енді біз осы оргаизмдердің табиғаттағы экологиялық рӛліне тоқталамыз. Алдымен олардың 

қоректік тізбектеріне кӛңіл аударайық.  

1. Продуценттер.  (латынша «producentis» - тҥзуші, ӛндіруші; тҥзушілер) – 

автотрофтар, яғни бейорганикалық заттардан органикалық зат қҧрушылар. Бҧл ӛнімдер 

кезектегі барлық организмдердің қорегі болып табылады. Оларға балдырлар, жабық 

тҧқымды және ашық тҧқымды ӛсімдіктер, хемосинтездеуші бактериялар, т.б. жатады.  

2. Консументтер. (латынша «cosume» - тҧтынамын, тҧтынушылар) – дайын 

органикалық затпен қоректенетіндер. Органикалық заттың соңғы бір бӛлігі 

бейорганикалыққа, ал екінші бӛлігі органикалық заттарға айналады.консументтер қоректі бір 

организмнен екіншілеріне беріп отырады. Олар ӛз кезегінде қоректік тізбектер жҥйесін 

қҧрайды. 1-топтар – бірінші реттік консументтер (қоян, қой, ешкі, т.б.), бҧлар органикалық 

заттарды жануартекті қоректік заттарға айналдырады. Ал кейбір бӛлшегі диссимиляцияға 

ҧшырап, бейорганикалық заттарға айналады. Екінші реттік консументтер – жыртқыштар. 

3. Редуценттер (латынша «reducentis» - қалпына келтіруші; ыдыратушылар) – 

гетеротрофты организмдер. Негізгі қызметі – органикалық заттарды бейорганикалық 

заттарға айналдыру. Оларға бактериялар, саңырауқҧлақтар, кӛзге кӛрінбейтін ҧсақ 

организмдер жатады.  
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Қоректік тізбектердің жүру бағыты. 

 

  Продуценттер                   1-реттік               2-реттік                         Редуцент   

                                         консумент           консумент 

 

    Топырақ                                                                                               Топырақ  

Қоректік тізбектер – органикалық дҥниенің даму эволюциясының жемісі.  

Организмдердің тағы бір ерекше қасиеті – оның ӛнімділігі. Өнімділік дегеніміз – белгілі 

бір аумақта нақты кӛлем бірлігіндегі популяциялардың ӛнімділігінің биомассасы.  

Әрбір популяцияның белгілі бір уақыттағы ӛнімділігі олардағы барлық дараның ӛсу 

санының жиынтығын кӛрсетеді. Популяциялардың биологиялық ӛнімділігі мынадай 

формуламен есептеледі:  

Р = (B2 – B1) + E, 

мҧндағы Р – ӛнімділік, B1 және B2 – алғашқы және соңғы биомасса; Е – кірістер мен 

шығындар. Осы кӛрсеткішті таза өнім деп есептейді. Ал жалпы өнім таза ӛнім мен 

энергиялыӛ айналымға жҧмсалатын шығындардың қосындысымен анықталады. 

Автотрофты организмдер – алғашқы ӛнімді тҥзсе, ал гетеротрофтылар екінші 

ӛнімділікті қҧрайды.  

Бақылау сҧрақтары: 

1. Орта факторларына не жатады? 

2. Ӛсімдіктердің тіршілік факторлары. 

3. Факторлардың әсер етуінің қанша деңгейі бар? 

4. Шектеуші фактор дегеніміз не? 

5. Температура тірі организмдер ҥшін қажет пе? 

6. Температураға қатысты жануарлардың экологиялық топтарын атап, мысал 

келтіріңдер. 

7. Ылғалға қатысты ӛсімдіктер қалай жіктеледі? 

8. Автотрофты және гетеротрофты организмдер дегеніміз не? 

9. Продуценттердің рӛлі қандай? 

10. Консументтер қандай рӛл атқарады? 

11. Редуценттердің зат алмасудағы рӛлн мысалмен келтіріп тҥсіндіріңдер.  
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З е р т х а н а л ы қ  –  т ә ж і р и б е л і к  ж ұ м ы с т а р  ( 3 0  с а ғ а т )  

  

Тәжірибелік жұмыс №1 Бейорганикалық қосылыстардың негізгі класстары бойынша 

эксперименттік есептер шығару 

 

Мақсаты: Бейорганикалық қосылыстардың қасиеттерін қарастыру, зерттеу, химиялық 

қасиеттерін дҧрыс жазуға, анықтауға баулу. 

Реактивтер мен 

қҧрал-жабдықтар: NaCl, NaOH, HCl, индикаторлар, дистилденген су, AgNO3, KCl, CaO, 

MgO, тҥтікшелер, сіріңке, Mg, CuO, H2SO4, Cu(OH)2, FeCl3, MgCl2, CuSO4. 

Бақылау сҧрақтары: 

1. Оксидтер дегеніміз не? 

2. Негіздер дегеніміз не? 

3. Қышқылдар дегеніміз не? 

4. Тҧздар дегеніміз не? 

5. Оксидттердің химиялық қасиеттері. 

6. Негіздердің химиялық қасиеттері. 

7. Қышқылдардың химиялық қасиеттері. 

8. Тҧздардың химиялық қасиеттері. 

 

1 тапсырма. Тәжірибелік жолмен тӛмендегі ерітінділерді анықтаңдар. 

а) натрий хлориді (хлорид ионының сапалық реакциясы) 

ә) натрий гидроксиді 

б) тҧз қышқылы 

 

2 тапсырма. Бір сынауықта дистилденген су, ал екіншісінде калий хлоридінің ерітіндісі бар. 

Берілген заттарды тәжірибелік жолмен анықтаңдар. 

 

3 тапсырма. Екі сынауық берілген. Біріншісінде – кальций оксиді, екіншісінде – магний 

оксиді бар. Бҧл заттарды тәжірибелік жолмен қалай анықтауға болады? 

 

4 тапсырма. Кальций карбонатынан кӛміртегі (ІV) оксидін алыңыз. Реакция теңдеуін 

жазыңыздар. 

 

5 тапсырма. Мыс сульфаты (ІІ) берілген, одан тәжірибелік жолмен мыс гидроксидін (ІІ) 

алыңыз. Реакция теңдеуін жазыңыздар. 

 

6 тапсырма. Тәжірибелік жолмен кальций гидроксиді (әктасты су) ерітіндісінен кальций 

карбонатын алыңдар, ал одан кальций хлоридінің ерітіндісін алыңдар. Реакция теңдеуін 

жазыңдар. 

 

7 тапсырма. Тәжірибелік жолмен темір сульфатынан (ІІІ) темір роданидін алыңдар. Реакция 

теңдеуін жазыңдар. 

 

8 тапсырма. Тәжірибелік жолмен кристалды магний хлоридінен магний гидроксидін 

алыңдар. Реакция теңдеуін жазыңдар. 

 

9 тапсырма. Тәжірибелік жолмен мыс сульфаты (ІІ) ерітіндісінен, мыс хлориді (ІІ) 

ерітіндісінен алыңдар. Реакция теңдеуін жазыңдар. 
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10 тапсырма. Тәжірибе жҥзінде келесі айналымды іске асырыңыз: мыс карбонаты (ІІ) → мыс 

хлориді (ІІ) → мыс гидроксиді (ІІ) → мыс оксиді (ІІ). Қорытынды жазыңдар. Реакция 

теңдеуін жазыңдар. 

 

Зертханалық жұмыс №1 Қаныққан кӛмірсутектердің молекулаларының модельдерін 

жасау. 

Мақсаты: Қаныққан кӛмірсутектердің молекуларындағы кеңістік қҧрылысын зерттеу 

 

Білімділік: Теориялық білімге сҥйеніп, қаныққан кӛмірсутектердің молекуларының моделін 

жинау, кітаптың мәтінімен ӛз еркімен жҧмыс істей білуге баулу.  

 

Дамытушылық: Орындаған жҧмыстарына анализ және қорытынды жасай білуге баулу. 

 

Тәрбиелік: Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру. 

 

Қҧрал-жабдықтар: Сутегі, кӛміртегі, галогендердің атомдар моделінің жиынтығы, химиялық 

байланыстардың модельдері және тҥрлі-тҥсті пластилин, ши. 

 

Бақылау сҧрақтары: 

1. Қаныққан кӛмірсутектер дегеніміз не? 

2. Метан қатарындағы кӛмірсутектердің формуласын жаз. 

3. Номенклатура. 

4. Қаныққан кӛмірсутектердің алынуы. 

5. Қаныққан кӛмірсутектердің химиялық қасиеттері. 

 

Жҧмыстың барысы: 

1) Метан молекуласының моделі 

4 бірдей домалақ шар дайындаңдар (ол сутегі атомының моделі болады), одан кейін 

тағы да мӛлшері біріншіден 1,5 есе ҥлкен басқа тҥсті домалақ шар жасаңдар. (Ол кӛміртегі 

атомының моделі болады). Кӛміртегі атомының сыртына 4 тесік жасаңдар. Ол тесіктерге 

стержндер ораналасады, оның келесе ҧшына сутегі атомының моделін орнатуға болады. 

Стержньдер валенттік байланыстарды бейнелейді.  

Тапсырма: Метан молекуласындыға С жән Н атомдар қандай бҧрыш жасап орналасқан. 

Сутегі және кӛміртегі атомдарын бейнелейтін детальдардың ӛлшемі бірдей ме? 

Қорытынды жаса, суретін сал. 

2) Пропан молекуласының шар стерженді моделін жасау. 

Сегіз бірдей домалақ шар дайындаңдар (сутегі атомдарының моделі), ӛлшемі 

бойынша 1,5 есе ҥлкен ҥш домалақ шар дайындаңдар (кӛміртегі атомның моделі). 

Стерженьдердің кӛмегімен кӛміртегінінің ҥш атомын ӛз ара байланыстырыңдар және 

стержньдердің кӛмегімен сутегінің сегіз атомын пропанның қҧрылыс формуласына сәйкес 

қосыңдар (8 сурет 24 бет). Байланыс арасындағы бҧрышты тап. Н және С атомдарының 

ӛлшемі бірдей ме? Қорытынды жаса.  

Галогентуындылардың молекулалық моделі. 

Бір стерженнен 1 домалақ шарды алып (ол н атомы) орнына тҥсі басқа және ӛлшемі 2 есе 

ҥлкен домалақ шар орнатыңдар (хлор атомы). Байланыс арасындағы бҧрыш қандай? С және 

Н атомдарының ӛлшемі бірдей ме? Қорытынды жаса. Сурет сал. 

Жҧмыстың барысы Бақылаған қҧбылыстар Сурет Қорытынды 

    

 

Есептер шығару. 
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№1 Тӛменде берілген заттардың қҧрылымдық формуласын жазыңдар.  

а) 2,3 – диметилбутан 

б) 3,5 – диметил 4 этилгептан 

в) 3 метил 5 этилгептан 

г) 2,2,4 ҥшметилпентан 

 

№2 Гексанның қҧрылымдық формуласын жазыңдар. 5 изомерін қҧраңдар, атау беріңдер.  

№3 Тӛмендегі ӛзгерістерді жҥзеге асырыңдар. ClHCHCClCHCHC 526234   

№ 4  67,3 м
3
 бутан жағу ҥшін қанша кӛлем О2 және ауа қажет. 

№5 Қҧрамында 82,8% кӛміртегі және 17,2% сутегі болатын заттың молекулалық 

формуласын табыңдар, ол заттың қалыпты жағдайдағы тығыздығы 2,59 г/л. 

№6 Массасы 8,8г кӛмірсутегін жаққан кезде 26,4 г СО2 тҥзіледі. Заттың қалыпты жағдайдағы 

тығыздығы 1,96 г/л. Кӛмірсутектің молекулалық формуласын табыңдар. 

Ҥйге тапсырма: Массасы 8,6 г кӛміртегін жаққан кезде 26,4 г кӛміртегі (ІV) оксиді және 12,6 

г су алынды. Кӛмірсутектің молекулалық формуласын табыңдар. Оның тығыздығы ауа 

бойынша 2,966 тең. Кӛмірсутектің барлық изомерлерінің қҧрылымдық формулаларын жазып 

атау беріңдер.  

 

Тәжірибелік жұмыс №2 Органикалық қосылыстардағы кӛміртегін, сутегін, хлорды 

сапалық жолмен анықтау. 

Мақсаты: Зертханалық әдіс бойынша кӛмірсутектеріңдің қҧрамындағы кӛмір тегі, сутегі 

және хлорды  сапалық жолмен анықтау.      

 

Реактивтер мен 

қҧрал-жабдықтар: СuO, парафин, керосин, газ жҥретін тҥтік, сусыздандырылған мыс 

сульфаты CuSO4, зертханалық штатив, әкті су Са(ОН)2, химиялық стақан, 

жанарғы? 

Бақылау сҧрақтар: 

1. Қаныққан кӛмірсутектер дегеніміз не? 

2. Кӛмірсутектер қандай атомдардан тҧрады? 

3. Метан қатарындағы қаныққан кӛмірсутектерге қандай химиялық қасиеттер тән? 

4. Кӛмірсутектер жанғанда қандай заттар тҥзіледі? 

 

Жҧмыстың барысы: 

1-тәжірибе. Кӛмірсутектеріндің қҧрамындағы кӛміртегі мен сутегін сапалық анықтау. Сҧйық 

және қатты кӛмірсутектердің сапалық қҧрамын мыс (ІІ) оксидімен тотықтыру арқылы 

анықтауға болады. 

Қҧрғақ сынауыққа 1 г мыс     оксидінің ҧнтағын-СuО және    

ӛте аз мӛлшерінде (0,2)    парафин, керосин салындар.   

Мҧнайдың сҧйық ӛнімдері мыс (ІІ) оксидін сініріп алуы тиіс. 

Мҧнайдың ӛнімі балқу ҥшін парафин салынған сынауықты 

қыздыру керек. 

Сынауықты кӛлбеулеу орнатып, оған сусызданды-

рылған тотияйын-нан біраз салындар да мыс (ІІ) сульфатының 

ҧнтағы тығынға таяу жататындай етіп газ жҥретін тҥтігі бар 

тығынмен сынауқты тығындаңдар. Газ жҥретін тҥтіктің бір 

ҧшын әкті су қҧйылған сынауыққа батырыңдар (сурет). 

Заттар қоспасын аздап қыздырыңдар. Сынауық қабырғасынан  

не байқадыңдар? 

Мыс (ІІ) сульфаты мен әкті суда қандай ӛзгерістер болды? Тәжірибені тоқтата тҧрыңдар. 

Сынауыққа салқындаған соң одан мыс (ІІ) сульфатын алып тастап, реакция  ӛнімдерін  

шығарыңдар. 

Ca(OH)2 

CO2 

CO2 
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Тапсырма: 

1. Мыс сульфатының тҥсі неге ӛзгереді? Зерттелген затта қандай элементінің болуы 

мҥмкіндігі бар? 

2. Әкті суда қандай ӛзгерістерді байқадыңдар? Қандай элементтің болу мҥмкінігі бар? 

3. Кӛмірсутекпен тотықтырған кезде мыс (ІІ) оксиді неге ӛзгереді? 

Жҥргізілген тәжірибе негізінде зерттеуге алынған мҧнай ӛнімдерінің сапалық қҧрамы 

туралы қандай қорытынды шығаруға болады? Молекула қҧрамында кӛміртегінің 14 атомы 

(С14Н28) бар қаныққан кӛмірсутекті мыс (ІІ) оксидімен толық татықтыру реакциясының 

теңдеуін қҧрыңдар. 

 

2-тәжірибе. Хлорды сапалық анықтау.       

Органикалық затқа мыс қосып қыздырғанда хлордың бар екенін анықтауға болады: 

хлор қосылып, ҧшқыш тҧз тҥзеді, ол жалынды ӛзіне тән жасыл тҥске бояйды. Мыс сымның 

ҧшын бҧрап, оралма жасандар да оралманы жалынның тҥсі боялғанға дейін  жапарғы 

жалынына қатты қыздарыңдар. Оралма зерттелетін сҧйықтыққа (мысалы тетрахлорметанның 

2-3 тамшысына) жанастырып, соңынан жанарғы жалынына қайтадан ҧстандар. Алынған 

органикалық еріткіште хлордың бар екенің білдіретін жалынның жасылға боялғанын 

бақылаңдар. 

 

Тәжірибелік жұмыс №3 Этилен алу және қасиеттерін зерттеу. 

Мақсаты: Тәжірибелік жолмен этилен алу және оның химиялық қасиеттерін зерттеу. 

заттың формуласын және реакция теңдеулерін дҧрыс жазуға баулу. 

 

Реактивтер мен қҧрал-жабдықтар: этил спирті – С2Н5ОН, кҥкірт қышқылы – H2SO4, 

қыздырылған қҧм, бромды су – Br2, газ жҥретін тҥтік, калий перманганаты 

KМnO4, химиялық стакан, жанарғы. 

Бақылау сҧрақтары:  

1. Алкены немесе этилен кӛмірсутектер дегеніміз не? Гибридтенудің  тҥрі, валенттік 

бҧрышы, байланыстың тҥрі.   мен   - байланыс аралық айырмашылықтары. 

2. Гидрлену, дегидрлену, полимерлену реакциялар дегеніміз не? Мысал келтіріңдер.  

3. Этилен алу әдістерді келтіріңдер. Реакция теңдеуін келтіріп, жауаптарыңды 

тҥсіндіріңдер.  

4. Этилен  және этанның қасиеттерін салыстырыңдар. Олардың ҧқсастығы және 

айырмашылығы неде? Реакция теңдеуін келтіріп, жауаптарыңды тҥсіндіріңдер. 

5. Гомологтар және изомерлер дегеніміз не?  Этиленнің гомологтарын атап шығып, 

олардың формулаларын жазыңдар. 

 

Жҧмыстың барысы:  

1-тәжірибе. Этил спиртінен этиленді алу және этиленнің қанықпаған кӛмірсутектеріне 

жататынын дәлелдеу. 

1. Сынауыққа 2-3 мл этил спиртті – C2H5OH қҧйып,   6-9 

мл концентрлі  кҥкірт қышқылын қҧйыңдар. Оған 

қайнаған кезде сҧйықтық тасып кетпеу ҥшін аздап қҧм 

(оны алдын ала қатты қыздырып алу керек) немесе 

пемза салыңдар, сынауықты газ жҥретін тҥтігі бар 

тығынмен тығындап, суретте кӛрсетілгендей етіп 

штативке бекітіңдер. Қоспаны қыздырыңдар (сақ 

болыңдар).  

2. Реакция басталған кезде бӛлініп жатқан  газды 

2-3 мл (одан кӛп болмасын) бромды су қҧйылған 
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сынауыққа жіберіп, газ жҥретін тҥтікті сынауықтың тҥбіне дейін тҥсіріңдер. Осы кезде 

қоспаны қыздыруды тоқтатпау керек, ӛйткені  сҧйықтық  сынауықтан сынауыққа қҧйылып 

кетеді.  Бромды   суда қандай ӛзгерістер болады? 

3. Бромды судың мӛлшеріндей етіп калий перманганатының қышқылданған  ерітіндісі  

қҧйылған сынауыққа этилен газын жіберіңдер. Не байқадыңдар? 

2-тәжірибе. Этиленнің жануы. Газ жҥретін тҥтікті ерітіндіден суырып алып, ҧшын жоғары 

қаратыңдар да бӛлінген газды тҧтатыңдар. Этилен қалай жанады, жалыны жарқырай ма, әлде 

жарқырамай ма?  

Жанарғыны сӛндіріңдер. Этиленнің бӛлінуі біртіндеп тоқталады. 

Бақылаған қҧбылыстарды тҥсіндіріңдер. Реакция теңдеуін қҧрыңдар. 

Тапсырма: 

1. Этилен алу реакцияның теңдеуін жазыңдар.  

2. Этиленнің бромды сумен әрекеттесу реакциясын жазыңдар.  

3. Этиленнің калий перманганатымен тотығу реакциясын жазыңдар.  

4. Этиленнің жану реакция теңдеуін жазыңдар. 

5. Жасалған тәжірибелердің бақылауын және қорытындысын жазыңдар. 

 

Зертханалық жұмыс №3. Спирттер мен фенолдардың қасиеттері. 

Мақсаты: Біратомды, кӛпатомды спирттердің және фенолдардың физикалық және 

химиялық қасиеттерін тәжірибелік жолмен зерттеу.  

Реактивтер мен  

қҧрал-жабдықтар: С2Н5ОН (этил спирті), С3Н8О3 (глицерин), С6Н5ОН (фенол), СuSO4, 

NaOH, FeCl3, KMnO4, H2SO4 (конц.), бромды су, тігінен орналасқан 

тҥтігімен колба (қҧты), спиртшам (жанарғы), ҧстатқы, сіріңке.  

Бақылау сҧрақтары:  

1. Спирттер дегеніміз не? Қҧрылысы.  

2. Функционалдық топ дегеніміз не? Спирттерге кіретін функционалдық топтың атауы.  

3. Біратомды спирттерге тән химиялық қасиеттер. Реакция теңдеулерін келтіріңдер.  

4. Біратомды спирттерді лабораторияда және ӛнеркәсіпте алу (синтез) әдістері.  

5. Кӛпатомды спирттер дегеніміз не? Кӛпатомды спирттердің қарапайым ӛкілдерін атап 

шығыңыз.  

6. Кӛпатомды спирттерге тән қандай химимялық қасиеттерін білесіңдер? 

7. Глицериннің және этиленгликольдің алынуы.  

8. Фенолдар дегеніміз не? 

9.  Фенол молекуласында бензол ядросы болатын реакция теңдеулерін жазыңдар.  

10.  Фенол молекуласында кӛмірсутек радикалымен байланысқан гидроксил тобы болатын 

реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Жҧмыстың барысы: 

Спирттердің негізгі қасиеттерімен танысу 

Молекуласында кӛмірсутек радикалымен байланысқан 1 немесе бірнеше гидроксил 

топтары бар органикалық заттар спирттер деп аталады. Гидроксил топтарының санына қарай 

спирттер біратомды, екіатомды, ҥшатомды және кӛпатомды болып бӛлінеді.   

І. Біратомды спирттердің қасиеттері 

1-тәжірибе. Этил спиртінің ерігіштік қасиеті.  

Иодты типктурасын даярлау. Екі сынауыққа (пробиркаға) ҧсақталынған 

иодты (0,5г) біркелкі мӛлшерде салыңдар, бірінші сынауыққа 5 мл спирт қҧйыңдар, ал 

екіншісіне  дистилленген су қҧйыңдар. Не байқайсыңдар? 

Сонда медицинада пайдаланылатын йод тҧнбасы деп аталатын йодтың спирттегі 5% 

ерітіндісі тҥзіледі.  

Тапсырма: орындаған лабораториялық жҧмысқа сәйкес бақылау мен қорытындыны 

жазыңдар.  
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2-тәжірибе. Спирттің жану реакциясы.  

а) Кәрлен (фарфор) табақшаға 0,5 мл этил спиртін қҧйыңдар, қҧйылған спиртті сіріңкемен 

жағыңдар. Спирт жанғанда жалын қандай тҥске боялады? Жалынды шыны сағатпен 

сӛндіріңдер.  

б) Кәрлен табақшаға кішкене мӛлшерде ҧсақталынған калий перманганатын салыңдар, сол 

табақшаға концентрациялы кҥкірт қышқылын қою қоспаға дейін керек кӛлемінде қҧю керек. 

Тҥзіліп шыққан марганцовты ангидридқа 2-3 тамшы спирт тамызады. Спирт тҧтанады.  

Тапсырма: Орындаған тәжірибеге сәйкес бақылау, қорытынды, реакция теңдеулерін 

жазыңдар.  

ІІ. Глицериннің қасиеттері 

Глицерин ҥшатомды спирттің ӛкілі.  

Оның формуласы 22 CHCHCH   

         |   | | 

       OH    OH   OH 

Глицерин жабысқақ келген тҥссіз, ӛте гидроскопиялы, суда жақсы еритін, тәттілеу 

дәмі бар сҧйық зат. Химиялық қасиеттері жағынан глицерин біратомды спирттерге ҧқсас 

болады. Спирттерден айырмашылығы – глицерин кейбір металлдардың гидроксидтерімен 

әрекеттеседі.  

Глицериннің сапалық реакциясы. 

3-тәжірибе. Пробиркадағы 2 мл сілті ерітіндісіне бірнеше тамшы мыс (ІІ) сульфатын 

қосыңдар. Тҥзілген мыс (ІІ) гидроксидіне шамалы глицерин қосып, қоспаны шайқаңдар. 

Қандай ӛзгерістер жҥреді?  

Тапсырма: Сәйкес қортынды жасаңдар. Реакция теңдеулерін жазыңдар.   

ІІІ. Фенолдың қасиеттері 

Фенолдар дегеніміз бензол ядросындағы сутегінің 1 немесе бірнеше атомдары 

гидроксил топтарымен орын ауысқан аромат кӛмірсутектердің туындылары. Жай фенол 

OHHC 56 таза кҥйінде ӛзіне тән иісі бар ақ кристалл зат. Ауада аздап тотығытындықтан тҥсі 

қызғылт болады. Оңай балқиды, суда нашар ериді.  

4-тәжірибе. Фенолдың ерігіштік қасиеті.  

Пробиркаға кішкене фенолды қҧйып, 4-5 мл су қосыңдар. Қоспаны шайқаңдар. Фенол суда 

толық еріді ме? Фенолдың суда ерігіштігі қоспаны қыздырғанда және содан соң оны 

суытқанда ӛзгере ме, тексеріңдер. Салқындатылған фенол ерітіндісіне бірнеше тамшы сілті 

ерітіндісін қосып, шайқаңдар. Не байқадыңдар? Бҧл қҧбылысты тҥсіндіріңдер. 

Тапсырма: Орындаған тәжірибеге сәйкес қорытынды жасаңдар. Реакция теңдеуін жазыңдар.  

5-тәжірибе. Фенолды бромдау.  

Пробирканы фенолдың мӛлдір ерітіндісімен шайып, оған ақ тҧнба пайда болғанша 

концентрациялы бром  суын қҧйыңдар. Байқаған қҧбылысты тҥсіндіріңдер.  

Тапсырма: сәйкес реакция теңдеуін қҧрыңдар. Қорытынды жасаңдар.  

6-тәжірибе. Фенолдың сапалық (тҥр-тҥсті) реакциясы.  

Пробиркаға 1-2 мл фенолды қҧйыңдар, соған бірнеше тамшы темір (ІІІ) хлоридын қосыңдар. 

Не байқадыңдар? 

Тапсырма: Сәйкес реакция теңдеуін қҧрыңдар. Қай заттың сапалық реагенті фенолға әсер 

етеді? 

 
Зертханалық жұмыс №4. Альдегидтерді алу, олардың қасиеттері. 

Мақсаты: Альдегидті лабораторияда алуды ҥйрену және оның физикалық, химиялық 

қасиеттерін зерттеу. 

Реактивтер мен  

қҧрал-жабдықтар: С2Н5ОН, формалин ерітіндісі, АgNО3, NH4OH, NaOH, CuSO4, 

сынауықтар, спиртшам (жанарғы), ҧстатқы, мыс сымы, сіріңке.  

 

Бақылау сҧрақтары:  
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1. Альдегидтер дегеніміз не? Альдегидтің молекуласында қандай функционалдық топ бар 

болады? 

2. Альдегидтердің кетондардан айырмашылықтары.  

3. Метанальдың (қҧмырсқа альдегид) физикалық қасиеттеріне сипаттама беріңдер. 

Медицинада оның ерітіндісін қалай атайды? 

4. Альдегидтерді қандай әдістермен алуға (синтездеуге) болады? 

5. Альдегидтерге тән химиялық қасиеттер? Сәйкес реакция теңдеулерін қҧрыңдар.  

6. Альдегидтерге жҥйелеу номенклатура бойынша қандай аттар берілді?  

 

Жҧмыстың барысы: 

Спирттер әр тҥрлі тотықтырғыштар әсерінен оңай тотығып, альдегидттерге айналады. 

Сонында спирттердің молекуласынан екі атом сутегі бӛлініп, кӛміртегінің және оттегінің 

арасында қос байланыс тҥзіледі. Молекуласында  

               О 

              // 

функционалдық тобы – С   бар органикалық заттар альдегиттер деп аталады. 

             \ 

              Н 

1-тәжірибе. Спирттің альдегидке тотығуы (этанолдың тотығуымен этаналь алу). 

Мыс сымының ҧшында 5-6 орам оралма жасаңдар. Пробиркаға 1 мл-дей этил спиртін 

қҧйыңдар, қара оксидпен қапталғанша мыс оралманы спиртшам немесе жанарғы жалынында 

қыздырыңдар және оралманы тез арада спирті бар пробиркаға батырыңдар. Осылай бірнеше 

рет қайталаңдар. Тҥзілген альдегидтің иісі мен оралмада болған ӛзгерістерге назар 

аударыңдар.  

Тапсырма: Мыс сымға этанол әсер еткенде қандай заттар тҥзіледі? Қыздырғанда мыстың 

тотығуымен және мыс (ІІ) оксидімен спиртті альдегидке тотықтыру реакцияларының 

теңдеулерін қҧрыңдар.   

2-тәжірибе. Кҥміс (І) оксидімен формальдегидтің (метанальдың) тотығуы.  

Пробирканы сода ерітіндісімен, содан соң таза сумен жуыңдар. Оған 1 мл кҥміс (І) оксидінің 

аммиакты ерітіндісін қҧйыңдар және пробирка қабырғасымен 4-6 тамшы сумен сҧйытылған 

формалин қосыңдар. Содан соң пробирканы алдын ала даярлаған ыстық суы бар стақанға 

салыңдар (немесе спиртшаммен қолдануға болады). Не байқадыңдар? Альдегидтердің 

тотығуы нәтижесінде қандай заттар тҥзіледі? 

3-тәжірибе. Мыс (ІІ) гидроксидімен формальдегидтің (метанальдың) тотығуы. 

3-4 тамшы мыс (ІІ) сульфаты СuSO4 бар пробиркаға 2 мл натрий гидроксидінің NaOH 

ерітіндісін қосыңдар. Тҥзілген тҧнбаға сумен сҧйытылған 1 мл формалин қҧйып, қоспаны 

қыздырыңдар. Тҧнбаның тҥсі қалай ӛзгереді?  

Тапсырма: Альдегидтер тотыққанда қандай заттар тҥзіледі? Мыс (ІІ) сульфаты мен сілтінің 

және сол кезде тҥзілген заттың формальдегидпен әрекеттесу реакцияларының теңдеулерін 

қҧрыңдар. 

 

Зертханалық жұмыс №5. Карбон қышқылдарының қасиеттері. 

Мақсаты: Карбон қышқылдарының алынуын, физикалық және химиялық қасиеттерін 

тәжірибелі жолмен зерттеу. 

Реактивтер мен  

қҧрал-жабдықтар: СН3СООН, СаСО3 (бор), H2SO4, метилоранж, лакмус, мырыш (Zn) 

тҥйіршігі, магний (Mg) ҥгінділері, мыс (Cu) сымы, NaOH, FeCl3, сынауық, 

газ ӛткізгіш тҥтік, жай сынауықтар, спиртшам, ҧстатқы, лабораториялы 

тҧрғы (штатив).  

 

Бақылау сҧрақтары:  

1. Карбон қышқылдарына анықтама беріңдер.  
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2. Қарбон қышқылдарын қандай функционалдық топ сипаттайды? 

3. Карбон қышқылдарының функционалдық тобы атауының шығу тегін тҥсіндіріңдер.  

4. Карбон қышқылдарына қандай изомерия тән? 

5. Бейорганикалық және органикалық қышқылдардың химиялық қасиеттерінде қандай 

ҧқсастық және айырмашылық бар? 

6. Сірке қышқылын қандай жолмен алуға болады? 

7. Карбон қышқылдарына жҥйелеу (халықаралық) номенклатура бойынша қандай ат 

беріледі? Мысал келтіріңдер.  

8. Жоғары қаныққан карбон қышқылдарын атап шығыңдар.  

9. Жоғары қанықпаған карбон қышқылдарының ӛкілдерін атаңдар.  

 

Жұмыстың барысы:  

Молекуласында кӛмірсутек радикалдарымен байланысқан бір немесе бірнеше 

карбоксил тобы – СООН бар органикалық заттар карбон қышқылдары деп аталады. 

Молекуласындағы карбоксил тобының санына қарай карбон қышқылдары бір негізді, 

екінегізді және кӛпнегізді болып жіктеледі. Карбон қышқылдарының спирттерді 

альдегидттерді тотықтыру, нитрильді гидролиздеу арқылы және металл органикалық 

қосылыстардан алады. Кҥрделі эфирлерді карбон қышқылдарын спирттермен әрекеттестіру 

арқылы алады. Қышқылдардың спирттерімен кҥрделі эфирлер тҥзе жҥретін реакциясы 

этерификация реакциясы деп аталады. 

 

Сірке қышқылын алу 

Сынауыққа 3-4 г натрий ацетатын СН3СООNa салыңдар да, шамамен 2-3 мл (1:1) 

кҥкірт қышқылының ерітіндісін қосыңдар. Сынауықты газ ӛткізгіш тҥтігі бар тығынмен 

бекітіп, ҧшын бос пробиркаға салыңдар. Затттар қоспасын қабылдағыш пробиркада 1-2 мл 

сҧйықтық жиналғанға дейін жалында қыздырыңдар. Сірке қышқылының иісіне назар 

аударыңдар.  

Тапсырма: Қыздырғанда қандай зат тҥзілді, сәйкес қорытындыны жасаңдар.  

       Реакция теңдеуін қҧрыңдар.  

Сірке қышқылының қасиеттері  

1-тәжірибе. Сірке қышқылының металдармен әрекеттесуі.  

Ҥш сынауыққа 2 мл-ден сірке қышқылын қҧйыңдар. Бірінші сынауыққа магний 

ҥгінділерін, екіншіге – мырыш тҥйіршігін, ҥшіншісіне – мыс тҥйірін салыңдар. Екінші, 

ҥшінші сынауықтарды  бар қоспасымен кішкене қыздырыңдар. Бірінші сынауықты газ 

жіберетін тҥтігі бар тығынмен жауып, газды тӛнкерген (аударған) сынауыққа жинаңдар.  

Тапсырма: Сірке қышқылының металдарға әр тҥрлі әсерін тҥсіндіріңдер.  

Реакция теңдеулерін жазыңдар.  

2-тәжірибе. Сірке қышқылының негіздермен әрекеттесуі.   

Сҧйытылған сілті ерітіндісіне 1-2 тамшы фенолфталейнді қосыңдар. Содан соң бірнеше 

тамшы сірке қышқылының ерітіндісін қҧйыңдар. Нені байқадыңдар? 

Тапсырма: Қышқыл ерітіндісі сілтімен әрекетттескенде қандай зат тҥзіледі? 

Бҧл реакцияның атауын атаңдар? Орындаған тәжірибеден сәйкес қорытынды жасаңдар, 

реакция теңдеуін жазыңдар.  

3-тәжірибе. Сірке қышқылының ӛзінен әлсіз қышқылдардың тҧздарымен әрекеттесуі.   

Әлсіз қышқылдар ӛз тҧздарынан кҥштілігі басым қышқылдармен ығыстырылып шығатын 

болғандықтан, сірке (немесе қҧмырсқа) қышқылы кӛмір қышқылын оның тҧздарынан 

ығыстырып шығара алады.   

Сынауыққа (немесе кішкентай колбаға) 1-2 г поташ (К2СО3), сода (Na2CO3) немесе 

ҧсақталынған бор (СаСО3) салыңдар. Содан соң сол сынауыққа 3-4 мл сірке қышқылын 

қҧйыңдар. Сынауықты газ жіберетін тҥтігі бар тығынмен жабыңдар да, тҥтікті әк суы бар 

стақанға батырыңдар. Қандай ӛзгерістерді байқадыңдар? 
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Тапсырма: Сірке қышқылы тҧзбен әрекеттескенде қандай заттар тҥзіледі? Әк суында қандай 

ӛзгерістер жҥреді, не себептен? Орындаған тәжірибеден қорытынды жасаңдар, реакция      

теңдеулерін жазыңдар.  

 

4-тәжірибе. Сірке қышқылының индикаторларға әсер етуі.   

Екі сынауыққв бір ӛлшерде (2 мл) сірке қышқылының ерітіндісін қҧйыңдар. Біреуіне – 

лакмус қағазын салыңдар, екіншісіне – метилоранж ерітіндісін қҧйыңдар – жҥретін 

ӛзгерістерге назар аударыңдар.  

Тапсырма: Индикаторлардың тҥстері қышқыл әсер еткенде ӛзгереді ме? 

 

5-тәжірибе. Сірке қышқылының сапалық реакциясы? 

Сынауыққа бірнеше тамшы сірке қышқылын қҧйып, сілтіні қосыңдар. Бар қоспаға 1-2 

тамшы темір (ІІІ) хлоридін қҧйыңдар. Қандай ӛзгерістер жҥреді?  

Тапсырма: Темір (ІІІ) хлорид ерітіндісін қосқанда, қоспа не себептен боялады? Жҥрген 

ӛзгерістерден реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Зертханалық жұмыс №6. Майлардың қасиеттері.  

Сабын, жуғыш синтетикалық заттар. 

Мақсаты: Майлардың және жуғыш заттардың қасиеттерін тәжірибелік жолмен зерттеу.  

Реактивтер мен  

қҧрал-жабдықтар: Ӛсімдік майы, қатты май, NaOH, сабын, ҧнтақтың ерітінділері, С2Н5ОН, 

С6Н6, бромды су, NaCl, спиртшам, ҧстатқы, фенолфталеин. 

Бақылау сҧрақтары:  

1. Майларды кҥрделі эфирлер деп те атайды? Неліктен? 

2. Майлардың қҧрамын анықтау ҥшін бір-біріне қарсы екі процесс жҥргізіледі. Бҧл қандай 

процестер? Реакция теңдеулерін жазыңдар.  

3. Кҥрделі эфирлерден майлардың қҧрамы бойынша қандай айырмашылықтары бар? 

4. Майлардың қҧрылысы қандай химиктердің еңбектерімен анықталды? 

5. Майлардың жіктелуі. Мысал келтіріңдер.  

6. Қатты майлардан сҧйық майлардың қандай айырмашылықтары бар? 

7. Стеарин, пальмитин және линолин қышқылдарынан тҥзілген ҥш глицеридтің 

формуласын жазыңдар.  

8. Қҧрамы бойынша сабын дегеніміз не? Агрегаттық кҥйі бойынша қҧрамында натрий 

катиондары бар сабыннан калий катиондары бар сабыннан қандай айырмашылықтары 

бар? 

9. Ӛнеркәсіпте сабындар қандай жолдармен алынады? Реакция теңдеулерін қҧрыңдар. 

10. Этерификациялау реакция дегеніміз не?  

 

Жұмыстың барысы: 

1-тәжірибе. Майлардың ерігіштігі.  

Ҥш сынауыққа 2 мл-ден су, этил спиртін, бензолды қҧйыңдар, олардың әрқайсысына 

майдың кішкене бӛлшектерін немесе ӛсімдік майының бірнеше тамшысын қосып 

араластырыңдар.  

2-тәжірибе. Майлардың қанықпағандық сипатын дәлелдеу.  

Тәжірибе әр тҥрлі майлармен бір мезгілде жҥргізіледі. Бір сынауыққа 2 мл кҥнбағыс 

майын, екіншісіне сондай мӛлшерде мақта қҧйыңдар, ал ҥшіншісіне қатты май (қой немесе 

сиыр майының) тҥйірін салып сҧйық кҥйге айналғанша қыздырыңдар. Әр сынауыққа аздап 

бром суын (Br2) қҧйып, араластырыңдар.  

Тапсырма: Майдың суда ерігіштігі қандай? Қай сҧйықтықта май жақсы ериді? Қай 

сынауықта бром суы жақсы тҥссізденеді? Неліктен? Орындаған тәжірибеге сәйкес 

қорытынды жасаңдар.  

3-тәжірибе. Майларды сілтімен сабындандыру.  
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Кең сынауыққа 3 г май, 3 мл 40%-тік натрий гидроксидінің  NаОН ерітіндісін және 3 мл 

этил спиртін қҧйыңдар. Қоспаны шайқау арқылы немесе шыны таяқшамен араластырып, 

спирт шамының жалынына қайнағанша қыздырыңдар. Қоспа біртекті ерітіндіге айналады, 8-

10 минутта сабындану аяқталады. Май сілтінің сулы ерітіндісінде ерімейді, сондықтан 

сабындану баяу жҥреді, ал спирт қатысында майдың ерігіштігі артады, сабындану процесі 

ҥдейді. Майдың тҥгел әрекеттескенін тексеріңдер. Ол ҥшін басқа сынауыққа қоспадан 

бірнеше тамшы қҧйып алыңдар да, оған азғана ыстық дистилденген су қҧйып, ерітіндіні 

араластырып отырып қыздырыңдар. Егер ҥлгі суда толық еріп, май тамшысы бӛлінбесе, 

сабындану процесі аяқталғаны, ал олай болмаса қоспаны одан әрі бірнеше минут қыздырып, 

тағы сабынданудың толықтығын тексеріңдер.  

Алынған қою сҧйықтыққа ас тҧзының ыстық қаныққан ерітіндісін қосыңдар. Бҧл кезде 

жоғары жаққа зат қабаты жҥзіп шығады. Қоспаны біраз уақыт қоя тҧрыңдар, одан кейін 

сынауықты 4-5 минутқа салқын су қҧйылған стақанға салыңдар, сонда зат қатады.  

Тапсырма: Жҥргізілген тәжірибе нәтижесінде ерітінді бетінде қандай зат пайда болды? 

Жҥрген реакцияның теңдеуін жазыңдар.  

4-тәжірибе. Сабынның және синтетикалық жуғыш заттардың қасиеттерін салыстыру.  

Кәдімгі сабын мен синтетикалық жуғыш ҧнтақтың дистилденген судағы бір проценттік 

25-30 мл ерітіндісін дайындаңдар.  

а) Екі пробиркаға 3-4 мл-ден кермек су қҧйыңдар. Бір пробиркаға сабын ерітіндісін, ал 

екіншісіне ҧнтақ ерітіндісін тамшылатып қосыңдар. Әр тамшыны қосқан сайын пробирканы 

шайқап отырыңдар.  

б) Сабынның және ҧнтақтың ерітінділеріне 2-3 тамшы фенолфталеин ерітіндісін қҧйыңдар. 

Нені байқадыңдар?  

Тапсырма: Қай жағдайда тҧрақты кӛбік тҥзілу ҥшін кӛп ерітінді қосуға тура келеді? Қандай 

препарат кермек суда жуғыш қасиетін жоймайды? 

 

Зертханалық жұмыс№7. Кӛмірсулардың қасиеттері. 

Мақсаты: Кӛмірсулардың физикалық, химиялық қасиеттерін тәжірибелік жолмен зерттеу.  

Реактивтер мен  

қҧрал-жабдықтар: С6Н12О6, крахмал, AgNO3, NH4OH, CuSO4, NaOH, иодтың спиртті 

ерітіндісі, H2SO4, шыны таяқша, сынауықтар,  спиртшам, ҧстатқы, стақан. 

Бақылау сҧрақтары: 

 «Кӛмірсулар» терминінің шығу тегін тҥсіндіріңдер.  

1. Глюкозаны неге альдегидоспирт деп атайды? 

2. Глюкозаны қандай әдістермен алуға болады? Реакция теңдеулерін жазыңдар.  

3. Глюкозаның молекуласындағы альдегидтік топқа және гидроксотоптың болуына 

байланысты қасиеттерінен реакция теңдеулерін қҧрыңдар.  

4. Глюкозаның тән химиялық қасиеттеріне сипаттама беріңдер.  

5. Фруктоза неліктен глюкозаның изомері деп саналады? 

6. α, β – глюкозаның формулаларын келтіріңдер, қандай айырмашылықтары бар? 

7. Сахароза гидролизденгенде қандай моносахаридтер тҥзіледі? 

8. Қазақстан аймағында қҧрамында сахароза бар ӛсімдіктер ӛсе ме? Сахарозаны ӛнеркәсіпте 

ӛндіру ҥшін қандай ӛсімдік қолданылады? 

9.  Полисахаридтердің қандай қарапайым ӛкілдерін білесіңдер? 

10.  Целлюлоза қҧрылысының крахмалдан қандай айырмашылығы бар? 

11.  Целлюлозаның химиялық қасиеттері. 

12.  Целлюлозаның қолданылатын салаларын атаңдар.   

 

Жұмыстың барысы: 

Кӛмірсулар табиғатта аса кӛп таралған және адам ӛмірінде ерекше рӛл атқарады. 

Оларға жататын заттардың басым кӛпшілігінің қҧрамын mn OHC )( 2 тҥріндегі жалпы 

формуламен ӛрнектейді. Глюкоза, қызылша қанты, крахмал сияқты кӛмірсулар біздің 
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тамақтық ӛнімдеріміз болып табылады. Жасунық (клетчатка) және целлюлоза киім, қағаз, 

қопарғыш заттар т.б. жасауға жҧмсалады. 

Глюкозаның қасиеттері.  

1-тәжірибе. Глюкозаның мыс (ІІ) гидроксидімен әрекеттесуі.  

а) Мыс (ІІ) гидроксидін алу ҥшін сынауыққа 2 мл сілті қҧйып, оған бірнеше тамшы мыс 

сульфатын тамызыңдар. Алынған тҧнбаға 2-3 мл глюкоза қҧйып шайқаңдар.  

     Тҥзілген ерітіндінің тҥсі қандай? Ашық кӛк тҥсті қандай ерітінді? Осы тәжірибе нені 

дәлелдейді?  

ә) Сынауықты ішіндегі ерітіндісімен қоса қыздырыңдар. Қандай ӛзгеріс байқадыңдар? 

Қыздыру кезінде тҧнбаның тҥсі қандай?  

Тапсырма: Орындаған тәжірибеге сәйкес қорытынды жасаңдар. Глюкозаның мыс (ІІ) 

гидроксидімен тотығуының теңдеуін жазыңдар.  

2-тәжірибе. Глюкозаның кҥміс (І) оксидімен әрекеттесуі. 

Сынауықты жақсылап жуыңдар. Кҥміс (І) оксидінің аммиактағы ерітіндісін дайындаңдар. 

Ол ҥшін 1-2 тамшы кҥміс нитраты (AgNO3) ерітіндісіне тамшылатып аммиактың (NH4OH) 

судағы ерітіндісін алдымен тҥзілген тҧнба ерігінше қосыңдар. Алынған ерітіндіге 4-5 мл 

глюкоза қҧйып, сынауықты ыстық су қҧйылған стақанға салыңдар.  

Тапсырма: Қорытынды жасаңдар. Глюкоза тотыққанда не тҥзіледі? Реакция теңдеуін 

жазыңдар.  

  Крахмалдың қасиеттері 

1-тәжірибе. Крахмал клейстерін дайындау. 

Сынауыққа 1-2 г крахмал салып, 5-6 мл су қҧйыңдар, қоспаны араластырыңдар. 

Қоспаны тҧндырыңдар, содан кейін суды тӛгіп, қайтадан осылайша 2-3 рет қайталаңдар. 

Соңғы рет су қҧйып, қоспаны шыны таяқшамен араластырып отырып, қайнағанға дейін 

қыздырады. Сонда мӛлдір крахмал клейстері тҥзіледі. 

2-тәжірибе. Крахмалдың йодпен әрекеттесуі (сапалық реакция).  

Сынауыққа 4-5 мл крахмал клейстерін қҧйып, оған йодтың спиртті ерітіндісінің бір 

тамшысын қосыңдар. Қоспаны қыздырыңдар.  

Тапсырма: Қандай ӛзгеріс байқадыңдар? Қоспаны салқындатқанда бастапқы тҥсі қайта орала 

ма? Қандай зат арқылы крахмалды анықтауға болады?  

3-тәжірибе. Крахмал гидролизі. 

Сынауыққа 6-8 мл клейстер қҧйыңдар, оған 2 мл кҥкірт қышқылын қосыңдар. 

Қоспаны 5-6 минут қайнатыңдар. Бір минут ӛткен сайын 1 мл-ден сҧйық ҥлгі алып, суда тез 

суытып, йодтың бір тамшысын қосыңдар. Сонда йодпен реакция кезінде ҥлгілердің біртіндеп 

тҥсі ӛзгеретіндігі байқалады. Ҥлгі тҥсінің йод әсерінен пайда болуы тоқтаған кезде оған жаңа 

дайындалған мыс (ІІ) гидроксидінің тҧнбасын қосыңдар. Қоспаны қыздырыңдар.  

Тапсырма: Крахмалды кҥкірт қышқылымен қосып қыздырғанда қандай процесс жҥреді? 

Мыс (ІІ) гидроксидінің тҥсі қалай ӛзгереді? Сәйкес реакциялардың теңдеулерін қҧрыңдар. 

 

Зертханалық жұмыс №8. Ақуыздарға тән түрлі түсті реакциялар. 

Мақсаты: Ақуыздардың қҧрамын, қасиеттерін тәжірибелік жолмен зерттеу.  

Реактивтер мен  

қҧрал-жабдықтар: ақуыздың ерітіндісі, CuSO4, NaOH, НNО3 (конц.), NH4OH (конц.), жҥн, 

мақта маталар, сынауықтар,  спиртшам, сіріңке, ҧстатқы. 

Бақылау сҧрақтары: 

1. Ақуыздар дегеніміз не?  

2. Ақуыздардың қҧрамына қарай жіктелуі? 

3. Ақуыздарға қандай химиялық қасиет тән? 

4. Қандай факторлар денатурацияға әсер етеді? 

5. Ақуыздар және кӛмірсуларда қандай химиялық қасиеттер бірдей? 

6. Ақуыз тапшылығы адам және жануарлар ағзасына қалай әсер етеді? 

7. Поликонденсация реакциясының анықтамасын беріңдер. 
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8. Ақуыздың қҧрылымын қалайша бӛледі? 

9. Ақуыздарға ғана тән байланыс.  

10. Аминқышқылдары деп қандай заттарды айтамыз? 

11. Аминқышқылдарының қҧрамына қандай функционалды топтар кіреді және олар қандай 

қасиеттер кӛрсетеді?  

12. Ақуыздарды неге полимер деп атауға болады? 

 

Жұмыстың барысы: 

Ақуыз амин қышқылдарынан тҥзілген кҥрделі ҥлкен молекулалы табиғи қосылыстар. 

Оның қҧрамына кӛміртегі, сутегі, оттегі, азот, кҥкірт, кейде фосфор, темір және басқа 

элементтер кіреді. Ақуыздың қҧрылысын анықтау аса кҥрделі жҧмыс. Ақуыздар  

гидролизінің ӛнімдерін зерттеу, оның қҧрылысы туралы қорытынды шығаруға мҥмкіндік 

береді. 

 

1 тәжірибе. Жҧмыртқа ақуызының ерітіндісін даярлау. 

Жҧмыртқа қабығын сындырып, оның уызын бҧзбай ептеп ақуызын стаканға 

қҧйыңдар. Содан кейін стаканның жартысына дейін дистилденген су қҧйыңдар. Оны 

жақсылап араластырып, сҥзіңдер. Осыдан кейін ақуыз ерітіндісі тәжірибе жасауға дайын 

болады. Ақуызбен тәжірибе жасау ҥшін сҥтті, қатықты т.б. сҥт ӛнімдерін алуға болады.  

2-тәжірибе. Ақуыздарға тән тҥрлі тҥсті реакциялар.  

а) Биурет реакция.  

    Сынауыққа 1-2 мл ақуыз ерітіндісін қҧйып, осындай кӛлемде негіздің қаныққан ерітіндісін 

10% (NaOH) қосады, содан соң сынауқтағы ерітіндіні жақсылап шайқап араластырыңдар. 

Енді осы ерітіндіге 1-2 тамшы мыс (ІІ) сульфатының ерітіндісін (CuSO4) тамызамыз, 

қыздырыңдар (қайнап кетпесін).  Қызыл-кҥлгін тҥстің пайда болуы ақуызға тән реакция. 

Мҧндай қҧбылыс ақуыз молекуласында белгілі атомдар тобының бар екенін кӛрсетеді.  

Тапсырма: Ерітінді қандай тҥске боялады? Осы тҥс ерітіндіде қандай заттың бар екенін 

білдіреді?  

 

б) Ксантопротеин реакциясы.  

Сынауықтағы ақуыздың 1-2 мл ерітіндісіне 0,3-0,5 мл концентрлі азот қышқылының 

ерітіндісін қосамыз. Осы кезде ақ тҧнба пайда бола бастайды немесе бҧлыңғырланады. 

Қоспаны жайлап қыздырамыз. Алғашқы ақ тҧнбаның сары тҧнбаға айналғанын кӛресіңдер. 

Ерітіндіні салқындатқаннан кейін сілтілік реакция кӛрсеткенше, аммиак ерітіндісін (1-2 

тамшы) қҧйыңдар. Сонда тҧнбаның қызыл-сары тҥске айналғанын кӛресіңдер. 

 

Тапсырма: Ерітінді қандай тҥске боялады? Ақуыздың қҧрамында қандай аминқышқылының 

бар екендігін білдіреді? 

 

3-тәжірибе. Ақуыз материалдарды зерттеу (температураның әсері).  

Әр тҥрлі матаның бірнеше жібін жағыңдар және иісі бойынша мақта матасы ма, әлде жҥн 

матасы ма екенін анықтаңдар.  

Тәжірибеде пайдаланған маталар қалай жанады? 

Қорытынды жасаңдар. 

4-тәжірибе. Ақуыздың қҧрамындағы азоты анықтау. 

Сынауыққа 1 мл ақуыз ерітіндісін қҧйып, оған екі есе кӛп ҧнтақталған натрондық әк 

салындар. Оны ептеп қыздырыңдар. Сынауықтың аузына ылғалданған қызыл лакмус қағазын 

апарыңдар. Не бақыладыңдар? Иіске кӛңіл бӛліңдер. Ол ҥшін сынауықты мҧрыннан 20-30 см 

алысырақ ҧстап, ӛзіңе қарай ептеп желпіп кӛру керек.  

Тапсырма: Ақуыз ерітіндісін қыздырған кезде қандай зат бӛлінеді? Қандай белгісіне қарап 

оны анықтайсыңдар? 

5-тәжірибе. Ақуыздың қҧрамындағы кҥкіртті анықтау. 
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Сынауыққа 1 мл ақуыз ерітіндісін қҧйып, оған концентрленген КОН ерітіндісін 

қосып, ақырындап қыздырамыз. Тҥзілген натрий сульфиді ерітіндіге ӛтеді. Алынған 

ерітіндіге қорғасын ацетатын 
23 )( COOCHPb қҧйыңдар. Не бақыладыңдар? 

Тапсырма: Ақуыздың қҧрамында кҥкірт қандай ӛнім тҥрінде анықталады? Кҥкірттің сапалық 

реагенті не болады? 

 

Зертханалық жұмыс №9. Синтетикалық талшықтарға қышқылмен негіз 

ерітінділерінің әсері. 

Мақсаты: Синтетикалық талшықтардың қышқыл мен негіз ерітінділеріне әсерін тексеру. 

Синтетикалық талшық қасиеттерін зерттеу. 

 

Реактивтер мен қҧрал – жабдықтар: хлорин немесе капрон талшық, концентрациялы кҥкірт 

қышқылы және натрий гидроксиді ерітінділері, ацетон, сынауығы бар тҧрғы, қысқыш, 

қайшы, сақинасы бар тҧрғы, спиртшам, шыны, сіріңке, синтездік талшықтар: полиэфир және 

полиамидті талшықтар; мақтадан және жҥннен жасалған заттар, концентрлі кҥкірт және 

сірке қышқылдары, 20%-тік натрий гидроксиді, органикалық еріткіш. 

 

Жұмыстың орындалуы. 

1.Кҥкірт қышқылымен сілтінің концентрациялы ерітінділері және ацетон қҧйылған 

санауықтарға хлорин немесе капрон талшықтарының қиындыларын салыңдар. Талшықтар 

ӛзгере ме, соны байқаңдар. Содан соң сілті мен қышқылды қыздырғанда әсері бола ма екен, 

соны бақылаңдар. Байқаған қҧбылыстарды жазыңдар.  

Синтетикалық талшықтың қасиеттерін тексеру.  

1) Синтездік талшықтардың физикалық қасиеттерін тексеріңдер:  

а) тҥрі 

ә) балқуы:  

б) органикалық еріткіште еруі: 

в) созылуы. 

2) Синтездік талшықтардың химиялық қасиеттерін тексеріңдер:  

а) азот қышқылының әсері; 

ә) сірке қышқылының әсері; 

б) сілтінің әсері 

3) Талшықтың кесегін қысқышпен ҧстап, спирт шамының жалынында жағыңдар. Жҥн, 

мата, мақта, табиғи жібек және капронның әр тҥрлі жануына, тҥтіннің иісіне кӛңіл 

аударыңдар. 

 

Тәжірибелік жұмыс №5. Органикалық химия пәні бойынша есептер шығару. 

 

Мақсаты: Органикалық заттардың химиялық қасиеттері, сапалық реакциялары және 

органикалық қосылыстардың алыну жолдары бойынша алған теориялық білімдерін 

эксперименттік есептер шығарғанда тиімді пайдалана білу және қауіпсіздік 

ережесін сақтау. 

Реактивтер мен 

қҧрал-жабдықтар: сынауықтар, этанол, сірке қышқылы, глюкоза, глицерин, этаналь, СаС2, 

ацетилен 

 

Жұмыстың барысы: 

1.Бес сынауықта тӛмендегі заттар берілген, атауы жазылмаған. 

І нҧсқа 

а) этанол 

ә) сірке қышқылы 

б) глюкоза 

ІІ нҧсқа 

а) сірке қышқылы 

ә) этаналь 

б) глицерин 
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в) глицерин 

г) этаналь 

в) этанол 

г) глюкоза 

 

Тапсырма: Тәжірибе жасау арқылы әрбір берілген затты анықта. Сәйкес реакция теңдеуін 

жаз. 

2.Тәжірибелік жолмен тӛмендегі ӛзгерістерді жҥзеге асырыңдар. 

 

І нҧсқа ІІ нҧсқа 

а).                 C2H2Br4    

                    / 

CaC2→C2H2 

                    \ 

                     CO2 

 

ә).                              O 

                                 // 

                    CH3 – C 

C2H5OH            \  

                      CO2     H   

а).                                            

                    C2H4 →CO2 

C2H5OH   

                     C2H4 → CH2 – CH2 

                                      |          | 

                                   OH     OH 

 

ә).                                    O 

                                      // 

C3H7  – OH→ CH3 – C    

                                     \ 

    CO2                           O – C3H7 

 

Сәйкес реакция теңдеуін жазыңдар. 

Ҥйге тапсырма: Мына ӛзгерістерді жҥзеге асырыңдар: 

                O                                O 

              //                      // 

а) CH4→Н – С →C6H12O6 →CH3– СH2OH →CH3– С →CH4 

              \                        \ 

                H                    OH 

ә)   6126261265106 OHCCOOHCOHC
n

  

 

Тәжірибелік жұмыс №6. Генетикалық есептер шығару. 

Мақсаты: Генетикалық есептер шығару арқылы теориядан алған білімдерінің негізгі тҥйінін 

тҥсінуге, оның мәнін терең ҧғынуға кӛмектесу. Оқушылардың генетика 

заңдылықтарын жолың меңгеруі ҥшін, әр тҥрлі типтегі есептерді шығарып ҥйренуге 

баулу 

 

Кӛрнекілігі: Моно, дигибридті шағылыстыру кестесі. Гендердің ӛзара әсер етуі. 

Комплементті тҧқым қуалаушылық. Есептер жинағы. Пеннет торының ҥлгісі. 

Есептерді шығару жолдары 

Есептерді дҧрыс шығарып, нақтылы нәтижелер алу ҥшін барлық генетикалық 

заңдылықтар мен ережелерді білу қажет. Сондай-ақ генетикалық символдарды орынды 

қолданып, пеннет торын қҧра білудің мәні зор. Негізгі символдар мыналар: 

Р – будандастыруға немесе шағылыстыруға арналған ата-енелік даралар. 

Г – гаметалар (жыныс жасушалары) 

F – алынған ҧрпақ, қасына қойылған индекс ҧрпақтың реттік санын кӛрсетеді. 

F1 – бірінші ҧрпақ 

F2 – екінші ҧрпақ және т.б. 

Х – будандастыру белгісі. 

♀ - аналық дараның  жыныстық белгісі (Венераның айнасы) 

♂ - аталық дараный жыныстық белгісі (Марстың қалқаны мен найзасы) 

АА – доминантты белгі        гомозиготалы  

аа – рецессивті белгі   ағза 
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Аа -     гетерозиготалы ағза 

 

Моногибридтті будандастыру 

№1. Намазшам гҥлдің жалпақ формаларын ӛзара будандастырғанда ҥнемі жалпақ жапырақты 

ҧрпақ береді. Егер жалпақ жапырақты дараларын енсіз жапырақты ҧрпақ береді. Егер жалпақ 

жапырақты дараларын енсіз жапырақтармен будандастырса, жапырақтарының ені орташа 

мӛлшердегі ӛсімдіктер шығады. Енді бҧл ӛсімдіктерді ӛзара будандастырса, 

жапырақтарының ені орташа мӛлшердегі ӛсімдіктер шығады. Егер енсіз жапырақты 

ӛсімдікті жапырағының ені орташа ӛсімдікпен будандастырса ше? 

 

№2. Қызыл гҥлді тҥн аруы ӛсімдігі ақ гҥлдермен будандастырылған. Сонда Ғ1-дегі буданды 

ақ гҥлді ӛсімдікпен және ол буданды қызыл гҥлді ӛсімдікпен қайта будандастырғанда 

алынатын ҧрпақтардың фенотиптері мен генотиптері қандай болады? 

 

№3. Екі қызыл гҥлді тҥн аруы ӛсімдігін будандастырғанда алынатын ҧрпақтың генотипі мен 

фенотипін анықтау керек. 

 

№4. Екі тҥн аруы ӛсімдігін будандастырғанда алынған даралардың ¼-і қызыл 2/4-і қызғылт 

және ¼-і ақ гҥлді болып шыққан. Осылардың ата-енелерінің генотиптері мен фенотиптері 

қандай болғаны? 

Дигибридтті будандастыру 

№5. Бидай масағының қылтанақсыз формасы А қылтанақты а-дан, ал қызыл тҥсі В ақ тҥсті в-

дан доминантты. Мынандай жолдармен будандастырғанда алынатын ҧрпақ масақтарының 

сыртқы кӛріністерін анықтау керек: а) ААвв х ааВВ; ә) АаВв х Аавв; б) АаВВ х аавв; в) АаВв 

х аавв; г) АаВв х АаВВ; ғ) АаВв х АаВв. 

№6. Әкесі гетерозиготалы қара кӛзді солақай, ал шешесі кӛк кӛзді де гетерозиготалы оңақай 

отбасында туылатын балалардың фенотиптері жӛнінде не айтуға болады? 

№7. Гомозиготалы қара кӛзді оңақай жігіт гетерозиготалы қара кӛзді солақай қызға 

ҥйленген. Осы отбасында туатын балалардың генотипті мен фенотипі қандай болмақ? 

Қан топтарының тҧқым қуалауы 

№8. Шешесінің қаны І топ, ал әкесінің қаны ІV топ болған жағдайда балалары ата-анасының 

біреуінің қанының тобын тҧқым қуалауы мҥмкін бе? 

 

№9. Перзентханада екі баланы ауыстырып алған. Олардың біреуінің ата-аналарының қаны І 

және ІІ топ, ал екіншісінікі – ІІ және ІҤ топ екені анықталған. Балалардың қанын алып 

тексергенде І және ІІ топ болып шыққан. Қайсысы кімнің балаласы екенін анықтау керек. 
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