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У лютому 2014 р. виповнюється 100 років з дня народ-
ження Григорія Гавриловича Горовенка — доктора 
медичних наук, професора, лауреата Державної премії 
України в галузі науки і техніки України, визначного 
українського вченого-фтизіохірурга, одного із засновни-
ків школи сучасної фтизіохірургії України, який підготу-
вав цілу плеяду талановитих хірургів-вчених, вірних 
традиціям свого вчителя – віртуоза в мистецтві тора-
кальної хірургії. 

Народився майбутній лікар і вчений 3 лютого 1914 
року в селі Піщане, Тальновського району Черкаської 
області в селянській сім’ї Гаврила Дмитровича та Домніки 
Костянтинівни Горовенків. Серед мальовничих просто-
рів Черкащини пройшли дитинство і шкільні роки 
Григорія. 

Працювати хлопець почав з 14 років: у 1928 р. його з 
комсомольцями Тальновського району направили в 
Горлівку, на відбудову шахт Донбасу. Тут же він закінчив 
гірничо-промислове училище і був зарахований на 
шахту “Кочегарка”, де працював спочатку кріпильником, 
потім забійником і нарешті машиністом електровоза в 
бригаді уславленого Микити Ізотова. Григорій одним із 
перших на шахті отримав почесне звання ударника 
праці. Шість років роботи на шахті дали йому багато для 
розуміння життя, свого місця у ньому. 

Вже пізніше, у травні 1977 року, рішенням адміні-
страції шахти, за доблесну працю в роки становлення і 

В. М. Мельник, А. М. Приходько
ВОЇН, ХІРУРГ, ВЧЕНИЙ

(до 100-річчя з дня народження Г. Г. Горовенка)

© Мельник В. М., Приходько А. М., 2013

розвитку “Ізотовського руху”, Григорій Гаврилович був 
навічно зачислений почесним шахтарем “Кочегарки”. 

Але не судилося Григорію Горовенку стати простим 
робітником. В 1935 р. його як молодого здібного шахта-
ря направили продовжувати навчання у Харківський 
медичний інститут. 

Із особистих спогадів Григорія Гавриловича 
Горовенка: “У 1935 році секретар Горлівського міського 
комітету комсомолу, в майбутньому відомий письмен-
ник Борис Горбатов закликає молодих шахтарів вчитися. 
Двадцять сім гірників, і серед них мене, направляють до 
Харківського медичного інституту. 

Нам було не легше, ніж у забої. За рівнем підготовки 
ми явно поступалися іншим студентам. Але допомагала 
шахтарська впертість, наполегливість. Спали по декілька 
годин на добу, і вже на третьому курсі всі стали відмінни-
ками навчання, а троє з нас, в тому числі і я, – іменними 
стипендіатами. В 1939 р. закінчив інститут з відзнакою, 
мені запропонували вступ до аспірантури. Підготував 
кандидатську дисертацію, та захистити її не встиг – роз-
почалася війна” [1]. 

Так як мізерної стипендії не вистачало, тому крім 
навчання студенти підробляли на розвантажуванні 
вугілля, та знаходили час і для книг, пісень, театру, спор-
ту. Так, Григорій Горовенко займався штангою і у своїй 
ваговій категорії посідав друге місце в Україні. 

Зразком героїзму і мужності була діяльність лікаря Г. 
Г. Горовенка у роки Великої Вітчизняної війни – з перших 
днів і до її закінчення  він був військово-польовим хірур-

Державна установа “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології  ім. Ф. Г. Яновського НАМН України”

Хирургами не родятся, а делаются.
А. А. Вишневский

ВОИН, ХИРУРГ, УЧЕНЫЙ
к 100-летию со дня рождения Г. Г. Горовенко

В. М. Мельник, А. Н. Приходько
Резюме

Статья посвящена 100-летию со дня рождения 
Г. Г. Горо венко — доктора медицинских наук, профессора, выда-
ющегося украинского ученого-фтизиохирурга, одного из осно-
вателей школы современной фтизиохирургии Украины. 
Освещены его жизненный путь и весомые научные достижения.

Ключевые слова: профессор Г. Г. Горовенко, жизненный 
путь, научные достижения.

Укр. пульмонол. журнал. 2014, № 1, С. 5–11.

Мельник Василь Михайлович
ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології 
ім. Ф. Г. Яновського НАМН України”
Завідувач відділом
Доктор мед. наук, професор
10, вул. М. Амосова, 03680, м. Київ, Україна
Тел.: 38044 275-41-22, факс: 38044 275-21-18, melnyk@ifp.kiev.ua

A WARRIOR, SURGEON, SCIENTIST
To the 100th anniversary of G. G. Gorovenko'birth

V. M. Melnyk, A. N. Prikhodko
Abstract

The article is dedicated to th 100th anniversary of professor 
G. G. Gorovenko – an outstanding Ukrainian scientist-phthisiolo-
gist, one of the founders of modern school of phthisiosurgery in 
Ukraine. His life and valuable achievements are described in cur-
rent report.
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