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НЕКРОЛОГ 
 
УДК 616.092(Гукович) 

СВІТЛІЙ ПАМ'ЯТІ ВАЛЕРІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ ГУКОВИЧ –  
ВІДОМОГО ОТОХІРУРГА, ДОКТОРА МЕДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 грудня 2013 р. на 89 р. життя ві-

дійшла у вічність після тяжкої хвороби ві-
домий отохірург України та колишнього 
СРСР Валерія Олександрівна Гукович, док-
тор медичних наук, професор. 

 Ім'я проф. В.О. Гукович тісно по-
в'язане з ім'ям славетного Олексія Сидоро-
вича Коломійченка, засновника Інституту 
отоларингології НАМН України, оскільки 
обидва вони стали піонерами слуховіднов-
лювальної хірургії у вітчизняній оторинола-
рингології. 

Доктор медичних наук, професор Ва-
лерія Олександрівна Гукович була одним з 
фундаторів Інституту отоларингології ім. 
проф. О.С. Коломійченка і від часу його 
заснування у 1960 р. понад 40 років очолю-
вала відділ слуховідновлювальної хірургії. 

Народилася В.О. Гукович 5 лютого 
1925 р. у м. Черкаси, від 1930 до 1941 р. жи-
ла з батьками у Севастополі. 

Батько Валерії Олександр Сергійович 
Гукович походив з відомої родини Гру-

шевських. Його мати Євдокія Федорівна 
Грушевська доводилася двоюрідною сес-
трою професору Михайлові Грушевсько-
му, видатному вченому, історику України-
Русі, першому президенту України.  

 Бабуся, коли Валерія досягла юнаць-
кого віку, дала їй прочитати книги з історії 
України, написані братом Михайлом, роз-
повіла про його буремне життя і зразу ж 
взяла у внучки обітницю мовчання про на-
лежність до роду Грушевських: це була 
небезпечна на той час тема. 

 Валерія Олександрівна Гукович рано 
виявила всебічну обдарованість: гарно спі-
вала, танцювала, малювала, мала схиль-
ність до вивчення мов, навчалася у музич-
ній та художній школах, самостійно опано-
вувала німецьку мову.  

 У 1941 р. батька Валерії Олександрі-
вни, хірурга, призвали в армію, а його сі-
м'ю евакуювали у Краснодарський край. 
У 1942 р. В.О. Гукович з відзнакою закін-
чила середню школу в м. Сочі. Ще з дитин-
ства вона мріяла стати лікарем. Але через 
складні життєві обставини під час війни 
протягом року навчалася у Ленінградсь-
кому електротехнічному інституті ім. 
Бонч-Бруєвича, який на той час був еваку-
йований у м. Тбілісі. У цьому інституті ве-
ликого значення надавали вивченню іно-
земних мов. Валерія Олександрівна вибра-
ла англійську мову й дуже швидко нею 
оволоділа, проте не бачила себе радіоінже-
нером і, коли у 1943 р. Крим було звільне-
но, вступила до Кримського медичного 
інституту в м. Сімферополь. 

 Вийшовши заміж після 3-го курсу на-
вчання за оперного співака у Москві, вона у 
1949 р. закінчила з відзнакою Перший мос-
ковський медичний інститут за фахом «лі-
кувальна справа». Та шлюб незабаром роз-
пався, і Валерія Олександрівна працювала 
спершу отоларингологом у Мінську, а потім 
у лікувальних установах Ялти. 
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 Наукову діяльність В.О. Гукович роз-
почала у Києві, куди у 1952 р. переїхала 
разом з батьками та маленьким сином. У 
1953 р. вона стала працювати клінічним 
ординатором на кафедрі оториноларинголо-
гії Київського інституту удосконалення лі-
карів, яку очолював проф. О.С. Коломійче-
нко. 

В той час проф. Розен у США розро-
бляв методику хірургічних втручань, що 
поліпшують слух при прогресуючій приг-
лухуватості, спричиненій отосклерозом у 
середньому вусі. 

Знаючи, що Валерія Гукович володіє 
англійською мовою, О.С. Коломійченко 
дав їй завдання підготувати реферати нау-
кових праць Розена та розібратися у розро-
бленій ним техніці хірургічних втручань 
при отосклерозі . 

Олексій Сидорович, сам страждаючи 
на приглухуватість внаслідок отосклерозу, 
мріяв про здійснення в Україні операцій у 
таких хворих, бо консервативні методи не 
давали бажаних результатів. 

Валерія Олександрівна ретельно під-
готувала переклад матеріалів, намалювала 
поетапно хід операцій, розроблених Розе-
ном. 

О.С. Коломійченко та В.О. Гукович 
разом почали копітку роботу зі створення 
необхідних інструментів для ювелірних 
мікрохірургічних операцій щодо віднов-
лення слуху при отосклерозі та з розробки 
нової техніки хірургічних втручань.  

Першу операцію при отосклерозі за 
методом Розена Олексій Сидорович успіш-
но провів у лютому 1957 р., а незабаром 
почала оперувати Валерія Олександрівна. 
Вони стали першими лікарями в Україні та 
колишньому СРСР, яким пощастило пове-
рнути хворим радість сприйняття різнобар-
вного світу звуків, радість людського спіл-
кування.  

Це був справжній тріумф української 
оториноларингології. Стало нагальним 
питання створення у Києві інституту ото-
ларингології, щоб якомога більше людей 
могли вилікуватися. Завдяки наполегливо-
сті О.С. Коломійченка, його науковій про-
зорливості та зусиллям усього творчого 
колективу у 1960 р. новостворений інсти-
тут прийняв перших хворих. 

В.О. Гукович у 1961 р. захистила ка-
ндидатську дисертацію на тему: «Операция 
непрямой мобилизації стремени при ото-
склерозе», яка була першою в Україні ди-
сертаційною роботою з мікрохірургічних 
вушних операцій при отосклерозі. У 1962 
р. Валерія Олександрівна за розроблені 
інструменти для операцій у хворих на ото-
склероз отримала срібну медаль на ВДНГ 
(Москва). 

У докторській дисертації, захищеній 
В.О. Гукович у 1966 р. «Хирургическое 
лечение тугоухости у больных при облите-
рирующем отосклерозе», розроблені діаг-
ностичні критерії та вивчено морфологію 
облітеруючої форми отосклерозу, впрова-
джено техніку нової ефективної операції у 
тих, хто захворів в молодому віці. Останні 
за тогочасними медичними критеріями 
хірургічному лікуванню не підлягали. 

У відділенні, яким керувала В.О. Гу-
кович, проводилися глибокі наукові дос-
лідження з визначення причин та механіз-
мів розвитку отосклерозу, розроблялися 
та впроваджувалися в практику нові методи 
хірургічного втручання при отосклерозі, 
хворобах середнього та внутрішнього вуха, 
оригінальні слуховідновлювальні операції 
при природженій патології середнього 
вуха. Спільно з рентгенологами Валерія 
Олександрівна вдосконалила діагностику 
кохлеарної форми отосклерозу. 

Отохірургом В.О. Гукович була пер-
шокласним, працювала впевнено й краси-
во. У її високій мікрохірургічній техніці, 
яка вимагає точних і чітких рухів, відчу-
валася тверда рука художника. 

В.О. Гукович – автор понад 250 нау-
кових праць, опублікованих у вітчизняних 
та зарубіжних виданнях, в тому числі спів-
автор 3 монографій. 

Професор В.О. Гукович гідно пред-
ставляла українську школу отоларинголо-
гів не тільки у республіках колишнього 
СРСР, але й за кордоном. Про результати 
своїх наукових досліджень вона неоднора-
зово доповідала на міжнародних конгресах, 
з'їздах та конференціях отоларингологів 
України, Білорусії, Молдавії, Прибалтики, 
Грузії і Середньої Азії. Під її керівництвом 
підготовлено понад десяток кандидатів та 
два доктори медичних наук. 
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 Відділ слуховідновлювальної хірургії 
інституту - один з провідних центрів підго-
товки фахівців з мікрохірургії вуха в 
Україні. Багато отохірургів, що працюють 
в нашій державі, є учнями професора В.О. 
Гукович. Загалом Валерія Олександрівна 
підготувала понад 300 спеціалістів з мікро-
хірургії вуха, котрі успішно проводять слу-
ховідновлювальні операції.  

 На стажування у клініку слуховід-
новлювальної хірургії Київського інсти-
туту отоларингології приїжджали спеціа-
лісти не тільки з України, а й з Болгарії, 
Чехії, США, Монголії, Японії, Лівану та 
інших країн світу. Професор В.О. Гукович 
завжди щиро ділилася з ними своїми знан-
нями, багатим хірургічним досвідом, де-
монструвала блискучу хірургічну майстер-
ність, щорічно консультувала в поліклініч-
ному відділенні 2-3 тисячі хворих як з 
України, так і з інших країн світу, власнору-
чно відновила слух понад 6 тисячам паціє-
нтів. 

Професора В.О. Гукович запрошува-
ли працювати у провідні клініки Москви, 
Ленінграда, а також Німеччини, Англії, 
Чехії та інших країн світу, але вона завжди 
відмовлялася. Особливо наполегливо за-
прошували її працювати до Японії й Анг-

лії. Але вона залишилась працювати на 
рідній землі, відчуваючи,що не може роз-
лучитися з Україною, зі своїм славним ро-
динним корінням. 

 Вона від 1979 р. аж до виходу на пен-
сію у 2002 р. була постійним науковим ке-
рівником Українського слуховідновлю-
вального центру, який функціонує на базі 
нашого Інституту отоларингології. 

Професор Валерія Олександрівна Гу-
кович понад півсторіччя віддала улюбленій 
справі – отохірургії. Вона повернула ра-
дість людського спілкування громадянам 
своєї Вітчизни та інших країн, її наукові 
здобутки, діставши світове визнання, усла-
вили Україну. 

 Як високопрофесійний фахівець, доб-
розичлива, благородна, красива та душевно 
щедра Валерія Олександрівна викликала 
глибоку пошану та любов учнів, колег, па-
цієнтів. 

 Світла та добра пам'ять про Валерію 
Олександрівну Гукович назавжди зали-
шиться у серцях тих, котрим вона відкрива-
ла дорогу у цікаву царину знань, ділилась 
щедро хірургічною майстерністю, а також у 
тих, хто творив разом з нею, працював по-
руч, спілкувався та отримував медичну до-
помогу.  
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