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ВІДДАНІСТЬ ОБОВ'ЯЗКУ І НАУЦІ

П'ятдесят років виповнилося
Олегу Євгеновичу Левченку — док
тору медичних наук, професору,
полковнику медичної служби, на
чальнику кафедри військової токси
кології, радіології та медичного за
хисту Української військово медич
ної академії. Полудень віку він
зустрів у розквіті сил, сповнений
життєвих, наукових і педагогічних
планів.
Ювіляр народився 18 березня
1961 року у мальовничому місті Му
качеве Закарпатської області у сім'ї
військового. Вступивши на педіат
ричний факультет Київського ме
дичного інституту, успішно закінчив
його у 1984 році. Трудову лікарську
діяльність розпочав у дитячій

Клінічній інфекційній лікарні №12
м. Києва на посаді лікаря
інфекціоніста, де власне, і сформу
валося його клінічне мислення, ро
зуміння складних медичних ситу
ацій і причин їх виникнення.
Приклад батька та двох дідів —
кадрових офіцерів, безумовно,
вплинув на подальшу долю Олега
Євгеновича. З 1985 року у званні
лейтенанта медичної служби він за
лучений до лав Збройних сил Ук
раїни. Відповідальна служба у
санітарно епідемічному загоні —
добра військова школа, що вихову
вала самостійність, швидкість та
точність мислення щодо прийняття
рішень, загартувала його характер.
Набутий досвід став у нагоді в
трагічні дні ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС. Ад
же санітарно епідемічний загін був
на передових рубежах боротьби з
радіацією в екстремальних умовах.
Була у Олега Євгеновича і за
повітна мрія — займатися науковою
діяльністю. В 1989 році він набли
зився до її здійснення — став пра
цювати на кафедрі військово ме
дичної підготовки Alma Mater. А в
1990 році пройшов спеціалізацію з
токсикології у Москві на військово
медичному факультеті. Відтоді,
після повернення до Києва, розпо
чався його стрімкий кар'єрний злет:
від викладача до начальника кафед
ри, яку він очолив у 2004 році.
В науковому доробку Левченка
О.Є. — понад 200 наукових та нав
чально методичних праць. Він

успішно та результативно безпосе
редньо організовує навчально мето
дичну, наукову роботу кафедри,
удосконалює матеріальну базу,
опікується перспективами ди
намічного розвитку та покращання
всіх видів діяльності колективу. За
цей період на кафедрі у навчальний
процес впроваджено понад 10 нав
чальних дисциплін у галузі токсико
логії, захищено 3 кандидатські та 2
докторські дисертації.
Є ще одна цікава сторінка в
біографії Олега Євгеновича, про яку
не можна не згадати. Він успішно
закінчив у 2000 р. Військово медич
ну школу США в Форті Сем Х'юс
тон (м. Сан Антоніо, штат Техас). Це
сприяло в подальшому розвитку
міжнародних стосунків. Зокрема,
плідною стала співпраця в галузі за
хисту від хімічних загроз з Ор
ганізацією із заборони хімічної зброї
під егідою ООН, а також з Ор
ганізацією наукових досліджень та
технологій (RTO) NATO.
За досягнення у підготовці та ви
хованні військово медичних фахівців
Левченко О.Є. неодноразово заохо
чувався, в тому числі Міністром обо
рони України, директором Департа
менту охорони здоров'я МО Ук
раїни. Подяку та цінний подарунок
одержав від Київського міського го
лови.
Сердечно вітаємо шановного Оле
га Євгеновича з ювілеєм, бажаємо
добра, щастя та щедрої долі.
Товариство токсикологів України
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