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Полях Є. В. Мухін Єфрем Йосипович (1766–1850) 

Анотація. Біографічна стаття присвячена уродженцю Зміївського повіту, ученому-
медику, хірургу, анатому, фізіологу, гігієністу, дійсному статському раднику, одному із 
основоположників анатомо-фізіологічного напряму у вітчизняній медицині та вчення про 
провідну роль головного мозку в життєдіяльності організму, засновнику вітчизняної 
травматології та симбіозу травматології і хірургії, заслуженому професору Імператорського 
Московського університету, доктору медицини Єфрему Йосиповичу Мухіну. На основі 
наукової літератури, біографічних та енциклопедичних видань автор описує життєвий шлях 
земляка. 
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Полях Е. В. Мухин Ефрем Иосифович (1766–1850) 
Аннотация. Биографическая статья посвящена уроженцу Змиевского уезда, учёному-

медику, хирургу, анатому, физиологу, гигиенисту, действительному статскому советнику, 
одному из основоположников анатомо-физиологического направления в отечественной 
медицине и учения о ведущей роли головного мозга в жизнедеятельности организма, 
основателю отечественной травматологии и симбиоза травматологии и хирургии, 
заслуженному профессору Императорского Московского университета, доктору медицины 
Ефрему Иосифович Мухину. На основе научной литературы, биографических и 
энциклопедических изданий автор описывает жизненный путь земляка. 

Ключевые слова: Змиевской уезд, медицина, Чугуев, история медицины. 

 
Учений-медик, хірург, анатом, 

фізіолог, гігієніст, дійсний статський 
радник, один із основоположників 
анатомо-фізіологічного напряму у 
вітчизняній медицині та вчення про 
провідну роль головного мозку в 
життєдіяльності організму, засновник 
вітчизняної травматології та симбіозу 
травматології і хірургії, заслужений 
професор Імператорського Московського 
університету, доктор медицини Єфрем 
Йосипович Мухін народився 8 лютого 
1766 року у с. Зарожне Слобідсько-
Української губернії (тепер – Чугуївський 
район Харківської області) у дворянській 
сім’ї.  

Щедра талантами українська земля 
подарувала майбутньому вченому творчу 

наснагу, невтомність дослідника, 
надзвичайну працелюбність. Навчався у 
Харківському духовному колегіумі – 
просвітницькому центрі Слобідської 
України. За наказом намісника Новоросії 
князя Г. О. Потьомкіна генерал Норов 
направив кращих учнів колегіуму в 
Єлисаветград. Так 1 жовтня 1787 року 
Єфрем Мухін вступив до 
Єлисаветградської медико-хірургічної 
школи. 

Роки навчання співпали з періодом 
постійних битв і походів російських військ 
і розкрили недостатню забезпеченість 
армії медичними кадрами. У зв’язку з 
війною, необхідно було навчитися 
практичним навичкам по догляду за 
пораненими та проведення найпростіших 
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операцій, у чому він показав найкращі 
успіхи. 8 травня 1788 року Єфрем Мухін 
був відправлений у Очаківський 
військовий госпіталь і в кінці року взяв 
участь у героїчному штурмі фортеці, був 
нагороджений медаллю, а потім 
повернутий продовжувати навчання. 30 
листопада 1789 отримав звання 
«подлекаря», а 11 січня 1791 року – лікаря 
і за посадою прозектора викладав учням 
школи остеологію і десмургії. 17 січня 
1795 звільнився з госпіталю для 
продовження навчання в Московському 
університеті. При установі доцентури 
професор М. Х. Пекен просив дозволу 
взяти його до себе в ад’юнкти. 

22 вересня 1795 року професори 
Московського університету його 
позитивно характеризували, а саме: Семен 
Зибелін (з хімії і практичної медицини), 
Петро Страхов ( з досвіду фізики), Франц 
Керестур (з анатомії і судової медицини), 
Вільгельм Ріхтер (з акушерства), Михайло 
Скіадан та Фома Борсук-Моісєєв (з 
фізіології та патології), Федір 
Політковський (з природної історії). 

 

 
 

Рис. 1. Портрет Є. Й. Мухіна 

Є. Й. Мухіну призначили пробну 
лекцію після попереднього випробування 
з патології і терапії. 17 листопада 1795 
року він виголосив публічну промову 
латинською мовою «Про найважливіші в 
нинішньому столітті винаходи у всіх 
частинах лікарської науки», а потім 
російською мовою «Про досягнення успіху 
наук в Російській державі». 7 грудня 1795 
року Медична колегія призначила його 
прозектором і ад’юнктом, а 18 вересня 
1796 року затвердила на посаді в 
Московському медико-хірургічному 
училищі до професора патології і терапії 
М. Х. Пекена, де було доручено 
викладання загальної патології, загальної 
та приватної терапії. Для поліпшення 
практичної підготовки лікарів за указом 
Медичної колегії 29 січня 1797 року в 
Московському генеральному госпіталі 
професором М. Х. Пекеном 10 лютого 1797 
року була заснована «Постійна клінічна 
палата» на 10 хворих – перша 
терапевтична клініка в Росії під 
керівництвом Є. О. Мухіна, організована за 
зразком закордону і забезпечена всім 
необхідним. 

Головну увагу Єфрем Йосипович 
надавав вивченню анатомії. Йому 
належить крилатий вислів: «Лікар не 
анатом не тільки не корисний, а й 
шкідливий». Він першим виклав основні 
положення рефлекторної теорії. Зробив 
вагомий внесок у розвиток вчення про 
основну роль нервової системи у 
виникненні захворювань (теорія 
нервізму). Започаткував учення про 
закономірності індивідуального 
сприйняття зовнішніх і внутрішніх 
збудників, що впливають на організм 
людини. Основоположник учення про 
слизові та синовіальні сумки. 5 жовтня 
1800 року здобув ступінь доктора 
медицини і хірургії. Згодом став 
професором Московської медико-
хірургічної академії (до її закриття 1803 
року) та Московського університету, 
викладав у московській Слов’яно-греко-
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латинській академії. У 1804 році працю 
було видано латинською мовою в 
Геттінгенському університеті. 3 жовтня 
1804 року Паризьке гальванічне 
суспільство прийнято його своїм членом, а 
23 березня 1805 року обрали ординарним 
членом Геттінгенського сповивального 
товариства. 

Вітчизняна війна 1812 року 
перервала починання вченого. Під час 
захоплення Москви Наполеоном, 
Є. Й. Мухін із сім’єю виїхав у Володимир, 
де працював у госпіталі і повернувся в 
перші ж дні після вигнання французів. У 
зазнавшій великої шкоди від пожежі 
Москві приступив до відновлення 
анатомічного кабінету академії і 
бібліотеки. 

На початку 1813 року відновив 
викладання анатомії і фізіології і в 1815 
році забезпечив видання підручника 
«Курс анатомії». 

Кафедра анатомії, фізіології та 
судової медицини Московського 
університету також перебувала в 
жахливому стані. При пожежі загинула 
бібліотека, велика частина навчальних 
посібників і анатомічний театр. З вересня 
1813 року Єфрем Йосипович Мухін – 
ординарний професор Московського 
університету і займається відновленням 
утраченого. 

Війна дала багато жертв, країна 
відчувала дефіцит в досвідчених 
практичних лікарів. Московська медико-
хірургічна академія і Московський 
університет потребували видатних 
вчених. Незважаючи на це, 8 квітня 1813 
року Є. О. Мухін прийняв на себе посаду 
Старшого доктора в закладах 
Московського виховного будинку і 
Головного лікаря «для советования при 
тяжелых болезнях воспитанников 
коммерческого училища» і перебував на 
цій посаді до 23 серпня 1817 року. У 1816–
1817 і 1821–1826 роках займав посаду 
декана лікарських наук. 

Учений є автором першого 
оригінального посібника з хірургії та 
фундаментальної праці з анатомії, понад 
50 ґрунтовних праць з різних галузей 
медицини. Він одним із перших заклав 
основи гігієни і токсикології, займався 
проблемами епідеміології, був одним із 
ініціаторів запровадження щеплень від 
віспи, організував вакцинацію у Москві 
(1801 р.). Як епідеміолог брав участь у 
ліквідації епідемії холери в Москві 
(1830 р.). 

Є. Й. Мухіна справедливо вважають 
засновником вітчизняної травматології. 
Він винайшов шину-підщелепник, 
розробив власну методику ампутації. Крім 
того, учений вніс багато цінних 
пропозицій і впровадив ряд лікувальних 
та гігієнічних заходів. У медичній 
практиці почав застосовувати сполуки 
хлору. Організував перші пункти швидкої 
допомоги. Невтомний трудівник на ниві 
медицини організував при Московському 
університеті зразкову аптеку і став її 
керівником, створив анатомічні музеї при 
Московській медико-хірургічній академії 
та Московському університеті. 

Є. Й. Мухін був членом Московського 
медико-хірургічного та почесним членом 
Харківського університетів, 
Петербурзького медико-філантропічного 
товариства та Московського товариства 
дослідників природи, кореспондентом 
Паризького гальванічного товариства. 
Серед учнів видатного вченого – 
М. І. Пирогов, І. В. Буяльський, 
І. Є. Дядьковський та інші.  

Незважаючи на величезні заслуги 
Єфрема Йосиповича Мухіна, і що він 
цілком справлявся з покладеними 
обов’язками, посилаючись на похилий вік, 
розпорядженням міністра Уварова: «Рада 
університету повідомляє, що за вислугу 
законних років дійсний статський радник 
Мухін звільнений з університету зі 
званням заслуженого професора і з 
присвоєнням пенсії 20 червня 1835 року». 
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Рис. 2. Бюст Є. Мухіна в Тарусі 
 

Помер 12 лютого 1850 року в 
с. Кольцово Таруського повіту Калузької 
губернії.  

Пам’ятник Є. О. Мухіну встановлений 
в с. Зарожне Чугуївського району 
Харківської області 08 жовтня 2016 року. 
Ідея про встановлення пам’ятника на 
батьківщині лікаря зі світовим ім’ям, 
належить відомому колезі, керівникові 
Всеукраїнської громадської організації 
імені М. І. Пирогова «Військова медицина 
України» Олександру Олексійовичу 
Малишу. Велику роботу з організації та 
встановленню зв’язків із органами 
виконавчої влади провів Почесний член 
Організації Волков Олексій Вікторович. 
Неоціненний вклад в організаційній 
роботі належить 2-му Віце-президенту, 
Голові молодіжного крила Організації 
майору медичної служби Сергію 
Сергійовичу Полторацькому. Меценатом 

проекту виступив відомий 
реконструктивний і пластичний хірург, 
заслужений лікар України Ростислав 
Валіхновський. Авторами і скульпторами 
пам’ятника виступили патріарх 
монументальної скульптури Ігор 
Павлович Ястребов і Сергій Ігоревич 
Ястребов. З нагоди відкриття пам’ятника 
в Україну приїхали нащадки видатного 
медика Єфрема Мухіна – прапраправнучка 
Ольга Виноградова з дочкою. Проект 
підтримала Всеукраїнська громадська 
організація «Асоціація Українських 
ортопедів – травматологів», Харківський 
національний університет імені 
В. Н. Каразіна, Харківський національний 
медичний університет. 

 

 
 

Рис. 3. Автограф Є. Й. Мухіна 
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