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Ювілеї

нічна діагностика внутрішніх 
хвороб тварин» (2004). ці 
видання стали настільними 
для студентів і ветеринарних 
лікарів.

Вчений є автором сотень 
наукових статей, авторських 
свідоцтв і патентів, настанов 
щодо застосування препа-
ратів, підготував 6 докторів 
і 20 кандидатів наук. 

Протягом 5-ти років (1993 –  
1998) В.і. Левченко був 
членом експертної ради із 
зоотехнії та ветеринарної 
медицини ВАК України. Він 
є членом 2-х спеціалізова-
них рад із захисту кандидат-
ських і докторських дисерта-
цій, фармакологічної комісії, 
редколегії кількох журналів 
і збірників наукових праць.

В.і. Левченко  –  «Відмінник 
освіти України» (2000); лау-
реат премії УААН «За видат-
ні досягнення в аграрній на-
уці» (2003) та лауреат премії 
НААН ім. С. Гжицького (2010); 
«Заслужений працівник вете-
ринарної медицини України» 
(2009); нагороджений Почес-
ною грамотою Верховної Ради 
України (2004); Почесною 
грамотою Кабінету Міністрів 
України (2006); відзнаками 
Державного комітету вете-
ринарної медицини України 
(2007 і 2010), Почесною від-
знакою УААН (2010). У 2013 р. 
В.і. Левченко отримав почесну 
нагороду Міжнародного ака-
демічного рейтингу «Золота 
Фортуна»  –  медаль «Неза-
лежність України» ііі ступеня.

Щиро вітаємо Володими-
ра івановича, бажаємо до-
брого здоров’я та подальших 
творчих успіхів. 

М.С. Мандигра,  
член-кореспондент нААн

В.О. Бусол, В.В. Влізло,  
академіки нААн

Відомому вченому в галузі 
ветеринарної медицини, док-
тору ветеринарних наук, про-
фесору, академіку НААН Во-
лодимиру івановичу Левченку 
виповнилося 75 років.

Він народився 4 листопа-
да 1940 р. у с. Королівка Ма-
карівського району Київської 
області. У 1963 р. закінчив 
ветеринарний факультет Бі-
лоцерківського СГі. Працював 
ветеринарним лікарем колгос-
пу і звірогосподарства, завіду-
вачем Ломоватської та Черво-
нослобідської ветеринарних 
дільниць Черкаської районної 
станції по боротьбі з хвороба-
ми тварин. 

Подальше життя Володи-
мира івановича пов’язане 
з науково-педагогічною робо-
тою. Упродовж 1967–1970 рр. 
він навчався в аспірантурі при 
кафедрі терапії та клінічної діа-
гностики Білоцерківського СГі. 
У 1970 р. захистив кандидат-
ську дисертацію: «Нарушение 
функций щитовидной железы 
и минерального обмена при 
бронхопневмониях у телят». 
У 1986 р. у Московській ве-
теринарній академії захистив 
докторську дисертацію: «Бо-
лезни печени у молодняка 
крупного рогатого скота при 
выращивании и откорме в спе-
циа лизированных хозяйствах». 
У 1988 р. йому було присвоєно 
вчене звання професора. 

Після відновлення не-
залежності нашої держави 
академік В.і. Левченко був 
серед тих, хто створював 
УААН. У 1991 – 1995 рр. пра-
цював завідувачем секто-
ру ветеринарної медицини 
відділення тваринництва і 
ветеринарної медицини (за  
сумісництвом), брав участь у 
формуванні науково-техніч-
них програм і  завдань дослі- 
джень для інститутів. У 1990 р.  

В.і. Левченко був обраний 
чле ном-кореспондентом, у 
1995 р. — академіком УААН.

Уся трудова діяльність 
В.і. Левченка пов’язана з ка-
федрою терапії та клінічної 
діагностики Білоцерківського 
НАУ, де він працював завіду-
вачем з 1978 по 2012 р. Нині 
Володимир іванович працює 
професором цієї кафедри. 

Наукова діяльність вчено-
го спрямована на вивчення 
метаболічних хвороб і пато-
логії печінки у корів та молод-
няку, шлунково-кишкових та 
респіраторних захворювань 
телят. Ним уперше вивчено 
гнійний гепатит і гепатоз у 
молодняку великої рогатої 
худоби, зміни складу жовчі, 
жовчних кислот, синтезу біо-
логічно активних метаболітів 
вітаміну D за хвороб печін-
ки. Він один з перших описав 
гіпопластичну анемію телят, 
методи її діагностики і терапії. 

В.і. Левченко — автор і 
спів автор підручників, довід-
ників, навчальних посібників. 
За його редакцією вийшли: 
«Клінічна діагностика хвороб 
тварин» (1995), «Внутрішні 
хвороби тварин» (1999, 2001, 
2014, 2015), «Клінічна ветери-
нарна біохімія» (2002), «Клі-

в.і. левЧенкУ — 75


