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ародився 23 грудня 1945 р. у м. Глазов Удмуртсь
кої Республіки (Росія). З 1946 р. проживав у Львові.
У 1962 р. Євген Дерябін став студентом стома
тологічного факультету ЛДМІ. Саме у стінах цього
навчального закладу він сформувався як особистість та
спеціаліст.
У 1967 р. після закінчення інституту Євген Йосипо
вич почав працювати хірургомстоматологом у м. Чер
воноград, що на Львівщині. За успіхи у сфері охорони
здоров’я шахтарів був нагороджений почесним знаком
«Шахтарська слава» ІІ ст.
У 1982 р. у Київському медичному інституті під нау
ковим керівництвом професора Є. В. Гоцко (м. Львів)
він захистив кандидатську дисертацію на тему «Травма
тизм щелепнолицьової ділянки у шахтарів (на прикладі
ЛьвівськоВолинського вугільного басейну)».
Через два роки Є. Й. Дерябін отримав запрошення
на роботу в Іжевский медичний інститут (зараз —
Іжевська державна медична академія). На кафедрі
хірургічної стоматології цього навчального закладу
пройшов шлях асистента, доцента. З 1999 р. до 2013 р.
очолював кафедру хірургічної стоматології і щелепно
лицьової хірургії Іжевської державної медичної академії.
В 2002 р. Євген Йосипович захистив докторську дисер
тацію «Обґрунтування лікування хворих із запальними
процесами і травмами щелепнолицьової ділянки з ви
користанням еубіотиків та інфрачервоного опромінен
ня» і отримав звання професора.
Вчений уперше запропонував використовувати
сапрофітну мікрофлору для лікування гнійних процесів
обличчя і щелепи. За теоретичне обґрунтування та роз
робку лазерних пристроїв він був обраний академіком
Лазерної академії наук РФ.
Євген Йосипович був членом Асоціації щелепно
лицьових хірургів Росії, Асоціації стоматологів Удму
ртської Республіки, вченої ради Іжевської державної
медичної академії. До кола його наукових інтересів на
лежали запальні процеси і травми щелепнолицьової
ділянки, онкологія обличчя та щелепи. Був автором
близько 200 наукових і науковонавчальних праць,
співавтором підручника для студентів стоматологічних
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факультетів вищих медичних навчальних закладів Росії
«Хірургічна стоматологія», автором патенту на винахід
«Спосіб лікування запальних захворювань і запальних
ускладнень травм щелепнолицьової ділянки».
Під його керівництвом захищено вісім кандидатсь
ких дисертацій, відбувалася підготовка докторської та
трьох кандидатських дисертацій.
У 2010 р. Є. Й. Дерябін був нагороджений грамотою
Міністерства освіти і науки Удмуртської Республіки,
а в 2012 р. — почесним знаком «Заслужений працівник
охорони здоров’я Удмуртської Республіки». У 2010 р.
кафедра хірургічної стоматології і щелепнолицьової
хірургії, яку він очолював, отримала відзнаку Російської
академії природничих наук — звання «Золота кафедра
Росії».
Спогади про студентське життя — це завжди спогади
про найщасливіші роки юності. Євген Йосипович із
вдячністю згадував своїх викладачів: Олександра Василь
овича Коваля, Любомиру Антонівну Луцик, Якова Ми
хайловича Збаржа та багатьох інших. Він із великою
радістю поспішав на львівські зустрічі зі своїми наставни
ками та одногрупниками. На жаль, через відстань, яка
розділяє випускників Львівського державного медичного
інституту (нині — Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького), вони не мають
можливості бачитися частіше. Євген Дерябін вважав за
необхідне налагодити обмін студентами і викладачами
між його alma mater та Іжевською державною медичною
академією. Він також із задоволенням долучався б до ро
боти наукових конференцій та симпозіумів.
Дружина Євгена Йосиповича, Алла Григорівна, —
кандидат технічних наук, доцент, випускниця Львівської
політехніки. Вона працює доцентом на кафедрі медичної
фізики і медичної інформатики Іжевської державної ме
дичної академії. Але їхні діти обрали інший шлях. Старша
донька — доцент Московського державного університету,
а молодша — майстер спорту ФІДЕ з шахів.
Євген Дерябін захоплювався пішим туризмом і ри
боловлею. Проте його улюбленим «хобі» завжди були
зустрічі з друзями.
Лікар за покликанням, він вважав, що медик — це не
фах, а спосіб життя.
3 травня 2013 р. Євгена Йосиповича не стало.

