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Завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини з 2014 р. Після 

закінчення Вінницького медичного училища ім. Д.К. Заболотного в 1971 прохо-

див військову службу на посаді фельдшера військової частини. В 1979 році закін-

чив із відзнакою Вінницький медичний інституті імені М.І. Пирогова. Завершив-

ши навчання на інтернатурі, працював лікарем швидкої медичної допомоги та ви-

кладачем медичного училища. У 1981-1988 роках проходив військову службу в 

лавах збройних сил Радянського Союзу на посадах лікаря ДШБ, епідеміолога бри-

гади, начальника терапевтичного відділення. Левченко В.А. – учасник бойових 

дій (республіка Афганістан) нагороджений орденом «За службу Батьківщині», 

учасник ліквідації аварії на ЧАЕС (1986). Підполковник м. с. запасу.  

У 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив антиоксиданту 

альфа-токоферолу в поєднанні з фіноптином на перебіг стабільної стенокардії на-

пруги» за спеціальністю кардіологія. Працював лікарем-гематологом в ОКЛ, ліка-

рем навчально-реабілітаційного центру. З 1995 року працював на посадах викла-

дача, доцента, професора в Івано-Франківському національному медичному уні-

верситеті, Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника, 

Львівському державному університеті внутрішніх справ, Прикарпатському юри-

дичному університеті. Обраний дійсним членом (академіком) Міжнародної ака-

демії безпеки життєдіяльності (2010 р.).  

В 2012 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 14.01.11 "Карді-

ологія" на тему: «Нейроциркуляторна дистонія у дівчат юнацького віку: особли-

вості діагностики та клініко-патогенетичного обгрунтування застосування блока-

торів кальцієвих каналів, аденозинергічних засобів і гіпоксичних тренувань». 

Вчене звання – професор кафедри військово-медичної підготовки, екстреної та 

невідкладної медичної допомоги. 

Валерій Анатолійович велику увагу приділяє питанням сучасної підготовки 

майбутніх офіцерів медиків, а також молоді, яка вивчає на кафедрі військові вибі-

ркові дисципліни, організації роботи симуляційного центру кафедри, засвоєнню 

студентами сучасних протоколів невідкладної допомоги на догоспітальному етапі. 

Під керівництвом Левченка В.А. виконувалась на кафедрі комплексна НДР «Клі-

ніко-епідеміологічне дослідження техногенного впливу Бурштинської ТЕС на рівень 

захворюваності населення та стан довкілля Галицького району Івано-Франківської 

області» (0118U003809). В 2021 р. розпочато нов. комплексну НДР "Стан адаптацій-

но-регуляторних ресурсів у студентів-медиків із проявами соматоформної вегетати-

вної дисфункції: шляхи оптимізації їх медичного обслуговування". 

Валерій Анатолійович керує виконанням дисертаційних робіт ст. викладачкою 

Мороз О.С., викладачками кафедри Зарівною І.В., Максим’як М. В., Солтисік Л. 

М., а також діяльністю студентського наукового гуртка, займається виховною ро-

ботою.   

Левченко В. А. є автором 119 наукових робіт. За редакцією Валерія Анатолійо-

вича видано 6 монографій, 11 посібників (в т.ч. 2 затверджених ЦМК з вищої ме-

дичної освіти МОЗ України і грифом МОН України), 1 загальнонаціональний під-

ручник «Внутрішні хвороби» (співавт.), 2 патенти на винахід або корисну модель, 

4 інформаційні листи, 2 рацпропозиції. 


