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Родом із Глухова 
Михайло Романович у своєму слові-відповіді розповів про своє життя. Підкреслив, що тільки 

завдяки освітянській політиці радянської влади у 1921-1930 роки він, син селянина села Марчіхина-
Бада Глухівського повіту Чернігівської губернії, став інженером, вченим. У рідному селі Микола 

закінчив п'ять класів, а продовжив навчання у Глухові.  
У 1923 році дорога пошуків свого місця в житті привела 

Миколу до Київського інституту інженерів транспорту, а закінчив він 
його тільки через 7 років. Це пояснювалося навчанням на 
підготовчому факультеті, необхідністю заробляти собі на життя, 
громадською діяльністю. Так, на другому курсі, коли дізналися, що 
Микола навчався в педагогічному, комсомольський осередок 
рекомендував його на посаду інструктора з роботи з дітьми в 
навчальний відділ управління Південно-Західної залізниці. А у 1928 
році студент Ющенко став працювати в управлінні залізниці на 
посаді техніка. Це відволікало від навчання. Коли в 1930 році 
Микола Романович отримав диплом, стало відомо, що в 
Дніпропетровську відкрито інститут залізничного транспорту і 
Київський інститут інженерів транспорту передає молодому вузу свої 
функції. Але розформування йшло поступово. Тому керівництво 
КІІТу не хотіло втрачати М. Р. Ющенка, у якому поєднувалися якості 
талановитого викладача фізико-математичних дисциплін та 
висококваліфікованого інженера-залізничника. Йому запропонували 
роботу асистента й одночасно зарахували до аспірантури. Але КИТ 
все ж таки закрився. Миколу Романовича як здібного, талановитого 

фахівця порекомендували до Московського інституту інженерів залізничного транспорту, де він 
почав працювати під керівництвом відомого професора Образцова. Саме завдяки йому у 1923 році 
виникла така навчальна дисципліна та кафедра, як «Станції та вузли». 

Завдяки В. М. Образцову молодий викладач остаточно визначив свій шлях у вузівській науці. 
Московський період життя М. Р. Ющенка був украй напруженим. Праця на посаді доцента 
поєднувалася протягом трьох років з роботою старшого інженера з проектування станцій та вузлів у 
Мостранспроекті, одночасно він писав дисертацію. В управлінні навчальних закладів Міністерства 
шляхів сполучення пильно слідкували за творчим зростанням молодих вчених транспортних вузів 
країни. Тому коли в ДІІТі виникло питання про організацію кафедри «Станції та вузли», сюди було 
направлено саме М. Р. Ющенка. ДІІТ надав молодому завідувачу квартиру. Микола Романович та 
його дружина Ольга Іванівна нарешті полегшено зітхнули. У 1938 році в них народився син (на той 
час сім'я вже мала чотирирічну доньку). У 1939 році Микола Романович захистив кандидатську 
дисертацію. 

Двадцять другого червня 1941 року в кабінеті начальника інституту професора 
В. А. Лазаряна зібралися всі завідувачі кафедр. «Наше головне завдання - це, безумовно, готувати 
ще краще інженерів і так, щоб вони відповідали вимогам воєнного часу. Але, - продовжував 
Всеволод Арутюнович, - потрібно також повністю спрямувати наукову діяльність на вирішення 
проблем фронту». 

У зв'язку з цим після евакуації в Но во сибір ськ М.  Р.  Ющенко та викладачі кафедр и 
зайнялися налагодженням сумісної роботи залізничних станцій та вузлів із заводами, щоб 
якнайшвидше забезпечити потреби фронту та промисловості.  

Величезний матеріал, накопичений у роки війни, потребував усвідомлення, необхідно було 
систематизувати думки, гіпотези, надати своїм ідеям математичного обґрунтування. Після війни, 
коли дуже гостро постало питання про нестачу кадрів науковців вищої кваліфікації, В. А. Лазарян 
домігся того, що ДІІТу надали місця в докторантурі при Академії наук СРСР. 19 січня 1949 року на 
вченій раді М. Р. Ющенко доповів, що в нього є достатньо матеріалу на базі попередньої наукової 
роботи в Кривбасі, Кузбасі, щоб у стислий термін підготувати докторську дисертацію. Микола 
Романович у 1949 році отримав відрядження до Академії наук СРСР. Недовго довелось 



 

спілкуватись зі своїм вчителем: у листопаді 1949 року академіка В. М. Образцова не стало. Але його 
учень довів почату справу до кінця. Вже в липні 1950 року М. Р. Ющенко захистив свої теоретичні 
розробки основ ритмічної роботи станцій та вузлів промислових районів і став доктором технічних 
наук. У 1951 році начальник інституту В. А. Лазарян запропонував професору Ющенку очолити в 
ректораті керівництво науково-дослідною роботою колективу. 

А в 1958 році саме В. А. Лазарян вийшов з пропозицією призначити замість себе професора 
Миколу Романовича Ющенка на посаду ректора ДІІТу. 1950-1960 роки були вельми складними для 
вищих навчальних закладів. Це були роки, коли створювалися та утверджувалися в науковому світі 
школи професорів В. А. Лазаряна, М. Г. Бондаря, М. А. Фрішмана, Б. В. Яковлєва, М. Н. 
Гольдштейна, В. М. Тверітіна, М. М. Сахновського, Є. М. Шафіта, Й. Г. Рисса. 

У колективі ДІІТу виникли нові форми співдружності науки з виробництвом. Плідна спільна 
робота наукового колективу ДІІТу і заводу «Світлофор», Нижньодніпровського залізничного вузла 
отримала загальносоюзне схвалення та підтримку. Провідне місце в науковій діяльності ДІІТу 
займав і колектив кафедри «Станції та вузли» на чолі з Миколою Романовичем. У 1961 році 
створено на базі кафедри галузеву гірково-випробувальну лабораторію, її керівником було 
призначено професора М. Р. Ющенка.  

Микола Романович був одним із авторів розробки проектів великих сортувальних гірок на 
станціях Чита, Шевченко, Ховріно, Оренбург. У ці часи колектив інституту надавав велику 
допомогу підприємствам залізничного транспорту. З колективами залізниць укладалися договори 
про творчу співдружність, результативно діяв на громадських засадах сумісний з управлінням 
Придніпровської залізниці інститут наукової організації праці, почав роботу університет науки та 
техніки для інженерно-технічних працівників залізниці. 

Характерною особливістю Миколи Романовича як керівника інституту було те, що він 
завжди по-молодому загорявся новою справою, новою ініціативою. Коли виникло змагання за 
право називатися кращою кімнатою студентського гуртожитку і всього діітівського містечка, 
ректор сам ходив і вітав мешканців кімнат-переможців. Ющенко часто згадував самовідданість та 
героїзм Миколи Островського, з яким зустрічався у двадцяті роки по спільній комсомольській 
роботі. Тому ректорові припало до душі комсомольське гасло «ДІІТ будуємо своїми руками!». 
Може, саме тому методом народного будівництва споруджувались діітівські новобудови: два 
великих житлових будинки, геодезичний полігон, спортивний табір, плавальний басейн, тир. 

Прийшла весна 1971 року. Несподівано ректора М. Р. Ющенка викликали до партійних 
органів. Відбулася неприємна розмова: йому запропонували за власним бажанням залишити посаду 
ректора. Для професора це був приголомшливий удар. Він не розумів причин. Його особиста 
трагедія контрастувала з першотравневими святами. Життя втратило сенс. Друзі родини Ющенка 
намагались якось втішити Миколу Романовича. Професор Є. М. Шафіт, доценти О. Г. Єгоршина, 
Ю. О. Муха та інші добрим словом підтримували його. 

Згодом, як він розповідав, стала зрозуміла причина: його стиль керівництва ніяк не міг 
поєднатися з формами і методами діяльності командно-адміністративної системи, яка розквітла у 
1970-1980 роки. Втіху він знайшов у педагогічній роботі у колективі кафедри, працював майже до 
кінця свого довгого, але плідного та творчого життя. 

 

 

 

 

 

 
За матеріалами книги Куліша А. І. «Легенди ДІІТу» 


