
 
 

 Левко Володимир Петрович  

 

Народився 4  травня 1966 року  в селі Вовчківці Снятинського району 

Івано-Франківського області. 

З 1973 по 1981 рр. навчався у Вовчківській середній школі 

В 1985 році закінчив Коломийське медичне училище ім. І.Франка за 

спеціальністю „фельдшер”. 

З 1985- 1987 рр. перебував на строковій службі в Радянській Армії.  

До поступлення в Івано-Франківський медичний інститут працював 

помічником санітарного лікаря в Снятинській СЕС. 

У 1987 р. поступив на підготовче відділення Івано-Франківського 

медичного інституту. 

В 1988 р. зарахований студентом першого курсу стоматологічного 

факультету Івано-Франківського медичного інституту ( призначений старостою 

курсу). 

Після закінчення в 1993 році медичного інституту Вченою радою 

залишений на подальшу наукову роботу. 

З 1993 по 1995 р. навчався в магістратурі з фаху стоматологія. 

З 1995 по 1998 р. – асистент кафедри ортопедичної стоматології та 

головний лікар інститутської стоматполіклініки. 

В 1999 р. – під керівництвом д.мед.н. , професора Рожка М.М. захистив 

кандидатську дисертацію у Київському медичному інституті ім. Богомольця. 

З лютого 2000 р. – кандидат медичних наук. 

З 2004 р. – доцент кафедри ортопедичної стоматології, відповідальний за 

лікувальну роботу кафедри та патріотичне виховання молоді. 

 Автор багатьох наукових праць, навчально-методичних посібників, 

рацпропозицій та рекомендацій.  

З липня 2012 року по червень 2017 завідувач кафедри фізичного 

виховання та здоров’я Івано-Франківського Національного медичного 

університету. 

З 1993 по 2006 р. активно займався суддівством змагань першості та 

чемпіонату України з футболу. Арбітр національної категорії. 

У 2009 р. нагороджений Подякою головного стоматолога МОЗ України. 



У 2010 та 2015 рр. нагороджений Почесними грамотами ІФОДА та 

обласної Ради, а також Почесною грамотою Комітету з фізичного виховання і 

спорту МОН України. 

У 2013 р. нагороджений Орденом Святого Рівноапостольного Князя 

Володимира Великого ІІІ ступеня. 

19 червня 2015 р. указом Президента України присвоєно звання 

«Заслужений лікар України». 

27листопада2015р. нагороджений почесною відзнакою Івано-

Франківської обласної федерації футболу медаллю “ За заслуги”. 

У травні 2016 р. нагороджений Почесною грамотою професійної спілки  

працівників охорони здоров’я України. 

У лютому 2017 р. нагороджений Подякою Президента Національного 

Олімпійського комітету України С.Н. Бубки за внесок у розвиток 

Олімпійського руху. 

У 2018 році нагороджений Дипломом Комітету фізичного виховання 

МОН України за вагомий особистий внесок у справу розвитку фізичного 

виховання та спорту серед студентської молоді. 

У 2019 році  за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і 

спорту на Прикарпатті нагороджений Почесною грамотою Управління спорту 

ІФ ОДА.  

У 2018 році поступив у Прикарпатський національний університет ім. В. 

Стефаника на факультет фізичного виховання і спорту. Після успішного 

захисту магістерської роботи у січні 2020 р. отримав диплом магістра з 

відзнакою за спеціальністю «Фізична культура і спорт». 

На даний час наказом ректора призначено відповідальним за курс 

фізичного виховання ІФНМУ. 
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