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    Грандо Олександр Абрамович (10.10.1919, м. Могилів-Подільський 

Вінницької обл. – 17.07.2004, м. Київ), історик медицини, доктор медичних наук 

(1968), професор (1970), лауреат Державної премії України (1983). Заснував (1982) і 

відтоді очолював Центральний, нині Національний музей медицини України. Створив 

власну школу організаторів охорони здоров’я та істориків медицини. Засновник 

(1994) та головний редактор журналу «Агапіт». Вивчав розвиток медико-санітарної 

справи у 19 ст., земської медицини в Україні, проблеми лікарської етики, медичної 

деонтології, організації охорони здоров’я. Заслужений діяч науки і техніки України.                  

Автор понад 160 наукових праць, зокрема 9 монографій, керівництв та навчальних 

посібників, присвячених різним питанням історії й організації охорони здоров'я, 

проблемам лікарської етики й медичної деонтології. Серед них книги та монографії: 

«Медицина в зеркале истории», «Подорож у минуле медицини», «Очима художників» 

(медицина в українському образотворчому мистецтві), «Медицинская этика», «Видатні імена в історії української 

медицини».                                                                                                                                                                               

 «Минуть роки і століття, з’являться нові імена і нові відкриття, але першопрохідники в медицині не будуть забуті. 

Вони залишили незгладимий слід у медичній науці, їхні імена назавжди вписані в золоту книгу її історії. Не один раз 

ще вони змусять згадати про себе, освітлюючи своїм генієм і мудрістю тернистий шлях розвитку медицини. З повним 

правом вони могли б сказати: «Ми зробили все, що могли, нехай інші зроблять більше».  

   О.Грандо ” Визначні імена в історії української медицини” 



  

 

Книги: 

1. Грандо, О. А.                                                                                                                    

Визначні імена в історії української медицини [Текст] : сборник / О. Грандо. - К. : РВА 

"Тріумф", 1997. - 336 с. : іл.   61(092)/Г 77 

Важливою подією в українській історії медицини стало видання Національним музеєм медицини 

України за редакцією О.А. Грандо об’ємної книги «Визначні імена у світовій медицині» (2001), що 

вийшла на трьох мовах – українській, російській та англійській,  яка містить біля 1300 імен 

видатних лікарів усіх народів від найдавніших часів до кінця XX ст. Безсумнівною заслугою 

авторів є те, що вперше видана така фундаментальна праця українською мовою та що в ній вперше нарівні з 

німецькими, французькими, російськими та іншими вченими представлені українські вчені-медики і лікарі-

подвижники. 

 

2. Грандо,А.А.                                                                                                                                 

Врачебная этика и медицинская деонтология [Текст] : учеб. пособие / А.А. Грандо. - К. : 

Вища шк., 1988. - 192 с. : ил.   610.25/Г77 

    У посібнику  висвітлено актуальні проблеми лікарської етики і медичної деонтології в діяльності 

практичного лікаря. 

 

 

 3. Грандо, А. А.                                                                                                                     

Врачебная этика = Medical ethics [Текст] : пособие / А. А. Грандо, С. А. Грандо ; Центральный 

музей медицины Украины.  - К. : Триумф, 1994. - 256 с. : ил.   610.25/Г 77                                                                            



                             

 

 

4. Грандо, А. А.                                                                                                                  

Медицина в зеркале истории: О музее медицины УССР: научно-популярная литература 

[Текст] / А.А. Грандо. - К. : Здоров'я, 1990. - 151 с. : ил.  61(09Укр)/Г 77  

Про музей медицини Української РСР, творцям якого в 1983 році була присуджена Державна 

премія УРСР в галузі науки і техніки. 

 

 

 

 5. Грандо, А. А.                                                                                                                    

Немного о прошлом [Текст] : мемуары / А.А. Грандо. - К. : Б.и., 2003. - 228 с : фото.    

61(092)Грандо/Г 77 

Книга про О.А. Грандо: вченого,педагога, спеціаліста в галузі соціальної медицини, директора 

Національного музею медицини. 

 

 

6. Грандо О.А.                                                                                                                                    

Подорож у минуле медицини.- К.: РВА”Тріумф”,1995.-176c.   61(09Укр)/Г77                                     

У книзі розповідається про Національний музей медицини України, в якому відображена багата 

історико - медична спадщина України, про нові підходи до побудови музейної експозиції.  



 

 

 7. Грандо, А. А.                                                                                                                         

Развитие гигиены в Украинской ССР [Текст] : монография / А. А. Грандо. - К. : Здоров'я, 1975. - 

198 с.  61(09):61/Г 77 

У книзі висвітлено основні шляхи розвитку гігієнічної науки і санітарної практики в Українській РСР . 

 

 

8. Грандо, А. А.                                                                                                                             

Участковый врач [Текст] : монография / А. А. Грандо. - К. : Здоров'я, 1977. - 215 с.  610.213/Г 77 

Дільничний лікар - наймасовіша категорія лікарів в системі охорони здоров'я. У книзі висвітлено 

особливості роботи лікаря-терапевта на ділянці, форми і методи його лікувально-профілактичної 

діяльності, питання експертизи працездатності, вивчення захворюваності, методики аналізу 

діяльності та інші аспекти багатогранної роботи на ділянці. 

 

Журнальні статті: 

9. Виленский, Ю.  
Зодчий истории. К 95-летию со дня рождения профессора Александра Грандо / Ю. 

Виленский // Здоров'я. України. - 2014. - № 18. - С. 48-49 
 

 
 

 



 

 

 

  10. Олександр Абрамович Грандо (1919-2004) // Український 

радіологічний журнал. - 2004. - N4. - С. 474.   

 

 

 

 

 

Матеріали Інтернету: 

11. Грандо Олександр Абрамович [Електронний ресурс] : стаття /Вікіпедія.-Київ,2019.- Режим доступу:  

https://ru.wikipedia.org › wiki ›, вільний. – Назва з титул.екрана 

12. Грандо Олександр Абрамович [Електронний ресурс] : стаття /Інститут енциклопедичних досліджень НАН 

України.- Київ,2007.- Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=25762,  вільний. – Назва з 

титул.екрана 

 Оригінали документів можна переглянути у читальному залі відділу обслуговування ВОНМБ. У разі зацікавленості в 

матеріалах із зазначених видань, рекомендуємо скористатися сервісом “Електронна доставка документів” 

www.vinmedlib.org.ua з метою одержання повного тексту. 

Вікіпедія%20https:/uk.wikipedia.org%20›%20wiki%20›%252
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjeheSp45HlAhWHtYsKHXoFA0IQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25BE%2C_%25D0%2590%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580_%25D0%2590%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&usg=AOvVaw275c1VME6VCjMFkFyx7qYL
.-%20Київ,2007.-%20Режим%20доступу:
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=25762%20

