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Цей підручник логічно завершує вивчення в
основній школі курсу «Хімія», розпочатого 
в 7 класі. В ньому:

висвітлено основний матеріал про розчини
та хімічні реакції;

схарактеризовано найважливіші органічні
сполуки, на знанні яких ґрунтується подальше 
вивчення хімії і біології;

подано правила грамотного поводження з
хімічними речовинами у повсякденному житті;

використано перевірену часом структурну
побудову змісту;

дібрано таблиці, малюнки, схеми, що допо-
можуть глибше опанувати хімічну науку.
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Дорогі  дев’ятикласники!

За цим підручником ви завершуєте вивчення хімії в основній
школі. Він допоможе вам опанувати базові хімічні знання,
передбачені навчальною програмою з хімії для 9 класу, які
необхідні для повсякденного життя і достатні для загально%
культурної підготовки випускника основної школи.

Навчальний матеріал підручника охоплює повторення
основних питань курсу хімії 8 класу, три нові теми та узагаль%
нення знань.  П е р ш і д в і теми стосуються винятково важли%
вих у хімії понять про розчини та хімічні реакції.  Т р е т я  тема
присвячена характеристиці найважливіших органічних 
сполук. Знання про ці речовини мають неабияке значення.
По%перше, вони необхідні для здобуття базової хімічної
освіти; по%друге, без знання основних біологічно важливих
речовин неможливе вивчення біології в 10 класі; по%третє, у
повсякденному житті ви стикаєтеся з органічними речовина%
ми частіше, ніж із неорганічними, оскільки їх у десятки
разів більше.

Сподіваюся, цей підручник створить надійне підґрунтя для
подальшого набуття хімічних знань, якщо ви оберете
відповідний профіль навчання у старшій школі. Адже підруч%
ник спрямований на посилення вашого інтересу до подальшо%
го вивчення хімії. Водночас ті з вас, чиє навчання у старшій
школі не буде пов’язане з хімією, навчаться безпечного пово%
дження з речовинами у повсякденному житті.

Як і в попередніх підручниках — з природознавства для 5 і
6 класів та хімії для 7 і 8 класів — тут використано перевірену
часом структурну побудову змісту. Так, у параграфах чітко і
лаконічно розкривається основний зміст навчального мате%
ріалу, який перемежований прикладами, містить детальний
опис і пояснення демонстраційних дослідів, поділений підзаго%
ловками на логічно завершені частини. Наприкінці параграфів
уміщено рубрику Підіб’ємо підсумки, де кількома реченнями
передано головне з тексту, що буде орієнтиром під час повторен%
ня вдома матеріалу, вивченого на уроці. Сторінка природо�
дослідника містить практичні завдання дослідницького харак%
теру — домашній хімічний експеримент, лабораторні досліди,
практичні роботи, надаючи тим самим можливість опанувати
методи дослідження речовин і явищ.

Ерудованість добре обізнаної у певній галузі наукового
знання особистості формується за умови, якщо людина не
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