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Дисципліни, що викладає: 

- Хімічний зв'язок та будова речовини 

- Вступ до хімічного експерименту 

- Фізична хімія 

- Основи колоїдної хімії 

- Хімія Землі та проблеми екології 

- Фізико-хімічні методи дослідження 

- Основи кристалохімії 

- Фізико-хімічний аналіз 

- Синтез неорганічних сполук 

 

Біографічні дані 

У 1983 році закінчила Київський державний педагогічний інститут 

ім. О.М. Горького, 1983 (спеціальність – біологія і хімія, вчитель біології та 

хімії середньої школи) – нині Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова. 

У 1983 – 1986 роках навчалась в аспірантурі Інституту колоїдної хімії та 

хімії води імені А.В. Думанського, де у 1989 році захистила кандидатську 

дисертацію на тему «Образование высокодисперсных электролитических 

порошков железа в присутствии кремнийорганических соединений» зі 

спеціальності 02.01.11 – колоїдна хімія.  

У 2005 році Богатиренко В.А. присвоєно вчене звання доцента кафедри 

хімії НПУ імені .П. Драгоманова. 

 

Професійний і науковий інтерес 

Працюю в галузі фізичної та колоїдної хімії природних абіогенних 

дисперсних систем. Коло наукових інтересів – дослідження фізико-хімічних 

властивостей природних дисперсних мінералів, порід, інших колоїдних 

структур та їх модифікація у напрямку одержання композиційних матеріалів 

з певними функціональними характеристиками. 



Науковий доробок Богатиренко В.А. складає більше 150 наукових праць, 

серед яких 10 статей у фахових наукових виданнях та наукових виданнях, що 

входять до міжнародних наукометричних баз даних; 80 тез у збірниках 

наукових праць; 16 патентів; 5 навчальних посібників (три з яких мають 

Гриф МОН України), лабораторні практикуми та рекомендації, що в цілому 

складає 20 посібників і рекомендацій навчально-методичного спрямування. 

Всі дисципліни забезпечені навчальними програмами для студентів вищих 

навчальних закладів,  

Під моїм керівництвом виконано та захищено більше 40 магістерських, 

дипломних та бакалаврських робіт. Наукова тематика робіт підпорядкована 

науковому напряму, що розробляється студентською проблемною групою 

«Фізико-хімічні методи для аналізу об’єктів довкілля». 

 

Участь у конференціях за останній рік: 

1. Міжнародна науково-практична конференція присвячена 30-річниці 

Національному природному парку «Синевир» (с. Синевир, 18-20 

вересня 2019 року.) 

2. VI Міжнародна заочна науково-практична конференція молодих 

учених «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії», 

Ніжин, 24 квітня 2019 р. 

3. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція  «Перспективи 

майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки», м. 

Київ, НУХТ,14-15 листопада 2019 р. 

4. The 1 st International scientific and practical conference “Priority directions 

of science development”, October 28-29, 2019, Львів 

5. The 3 rd International scientific and practical conference “Priority directions 

of science development”, December 28-29, 2019, Львів 

6. V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція  «Актуальні 

питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика», 3 

квітня 2019 року, Вінниця 
 


