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Запрошуємо користувачів ознайомитися з  книжковою  виставкою. 

Оригінали документів можна переглянути у читальному залі відділу 

обслуговування ВОНМБ. У разі зацікавленості в матеріалах окремих 

статей із зазначених видань, рекомендуємо скористатися сервісом 
“Електронна доставка документів” www.vinmedlib.org.ua з метою 

одержання повного тексту.  
 

 

       Громашевський Лев Васильович - 

видатний український радянський 

епідеміолог, академік АМН СРСР, заслужений 

діяч науки УРСР, Герой Соціалістичної Праці. 

  Розробив вчення про механізми передачі 
інфекції, оригінальну класифікацію 

інфекційних хвороб, був організатором 

системи санітарно-епідеміологічних станцій в 

СРСР.  

  Основні праці присвячені загальній теорії 

епідеміології, епідеміології висипного та 

черевного тифів, холери, дизентерії, 

епідемічного гепатиту.  Закінчив медичний 

факультет Новоросійського (Одеського) університету, учень 
Д. Заболотного. Одночасно зі студентських років брав участь 

в експедиціях по ліквідації епідемій холери, чуми і тифу (в Херсоні, 

Китаї, Монголії та ін.) й налагодженні епідеміологічної служби 

в багатьох районах Російської імперії (в Саратові, Астраханській 

і Подільській губерніях, в Одесі). Один із організаторів системи 

санітарно - епідеміологічних станцій в СРСР. У 1914 р. захистив 

дисертацію, отримав звання доктора медицини. Талановитий педагог, 

засновник наукової школи. З 1918 по 1928 р. працював в Одеському 

медичному інституті, у 1920 р. разом із Д. Заболотним створив 

тут і згодом очолив першу в СРСР кафедру епідеміології. У 1928 - 
1951 рр. - директор ряду науково - дослідних інститутів. У роки 

Великої Вітчизняної війни - головний епідеміолог Закавказького 

та Кримського фронтів. З 1948 р. - засновник і перший директор 

Інституту інфекційних хвороб АМН УРСР у Києві. З 1951 по 1963 р. - 

завідувач кафедри епідеміології Київського медінституту. В останні 

роки - науковий консультант і заступник директора Київського 



науково-дослідного інституту епідеміології, мікробіології 

та  паразитології.                             

 Автор 250 наукових праць і публікацій, зокрема підручників 

«Загальна епідеміологія» і «Окрема епідеміологія».     
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