
ЛЕВЧЕНКО Валерій Валерійович (24.02.1971, м. Одеса) – кандидат історичних наук (2010 р.). 

У 1988 р. закінчив середню школу № 15 м. Одеси. У 1989-1990 рр. працював листоношею в міському 

відділенні зв’язку № 25. У 1990 р. вступив на підготовче відділення Одеського державного університету 

імені І.І. Мечникова. У 1991-1996 рр. навчався на історичному факультеті того ж університету, отримавши 

диплом зі спеціальності “Історик, викладач історії”. 

У 1997-2000 рр. навчався на комерційному факультеті Одеського державного економічного університету, 

отримавши диплом магістра зі спеціальності “Економіка підприємства”. У 2000 р. захистив магістерську 

роботу “Становлення і розвиток менеджменту в Україні” та отримав звання магістра економічних наук. 

Науковий керівник –Г.М. Козлова. 

У 1998-2003 рр. – здобувач кафедри нової та новітньої історії історичного факультету Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова.  

У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію “Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 

рр.)”. Науковий керівник – Т.М. Попова. 

З 1 вересня 2008 р. – асистент, з вересня 2010 р. – старший викладач, з вересня 2013 р. – доцент кафедри 

українознавства Одеського національного морського університету. 

З 2007 р. – науковий співробітник Одеського академічного центру Міжнародної академії наук та 

мистецтв, де працює над реалізацією державної програми з підготовки науково-документальної серії книг 

“Реабілітовані історією”. Член авторського колективу видання “Реабілітовані історією. Одеська область” 

(2010 р.). 

Член робочої групи при Державному архіві Одеської області з підготовки видання “Книга пам’яті. 

Голодомор 1932-1933 рр. Одеська область” (2009-2010 рр.). Член робочої групи з підготовки путівника 

“Документи з історії та культури євреїв в архівах Півдня України” (2010-2011 рр.), діючого в рамках 

міжнародного дослідницького проекту “Документи з історії та культури євреїв в архівах Росії, України та 

Білорусі”. Учасник проекту “Через традиції добросусідства – до міжетнічний толерантності” (2011 р.), 

реалізованого Одеською обласною організацією ВГО “Комітет виборців України” спільно з історичним 

факультетом Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. 2012-2013 рр. – член авторського 

колективу з підготовки видання, присвяченого 150-річчю Одеського національного університету імені 

І.І. Мечникова. 

Член редакційної колегії серії “Праці Державного архіву Одеської області” (2011-2013 рр.). 

Сфери наукових інтересів: історія вищої школи та науки на Півдні України в др. пол. ХІХ – пер. пол. ХХ 

ст., історія церкви в Одесі в др. пол. ХІХ – пер. пол. ХХ ст., розвиток краєзнавства на Півдні України в 20-40 

рр. ХХ ст., історія відносин наукової інтелігенції та влади в умовах тоталітарного режиму 20-40-х рр. ХХ ст., 

метричні книги як джерело з історії Південної України др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст., розвиток історіографії, 

біографістики та інтелектуальної біографії на Півдні України. 

Досліджує інтелектуальну історію Півдня України др. пол. ХІХ – пер. пол. ХХ ст.; займається пошуком 

та введенням до наукового обігу джерел з історії вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, 

церков, діячів культури. 

Нагороди: нагороджувався грамотами і подяками керівництва ОНМУ. 

Автор понад 120 наукових праць (зокрема, 1 монографії, 1 брошури, понад 120 наукових статей). 

Е-mail: levchenkolav@yandex.ua 
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