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ВІД УПОРЯДНИКІВ 

 

Третій випуск серії біобібліографічних покажчиків «Вчені-ювіляри 

Криворізького педагогічного» присвячено Євгену Давидовичу Ющуку, 

кандидату біологічних наук, доценту Криворізького державного 

педагогічного університету, вченому-екологу, мікроморфологу, 

ґрунтознавцю, геоботаніку, краєзнавцю, члену-кореспонденту Української 

екологічної академії наук. 

У біобібліографічному покажчику представлено науковий доробок 

Є. Д. Ющука, створений майже за 45 років науково-педагогічної діяльності. 

До покажчика включено матеріали про життєво-творчий шлях і наукові 

досягнення вченого. 

На ниві української біологічної науки Є. Д. Ющук посідає чільне місце 

в підготовці кваліфікованих спеціалістів. Євген Давидович – учений 

з проблем дослідження мікроморфології ґрунтів, ґрунтознавства, геоботаніки, 

екології; учасник Комплексної експедиції Дніпропетровського національного 

університету. Своєю науково-дослідницькою працею Є. Д. Ющук заслужив 

повагу й визнання корифеїв біогеоценологічної науки: С. В. Зонн, 

Л. О. Карпачевський, В. А. Ковда, О. Л. Бельгард, Л. Ю. Рейнтам та ін.  

Є. Д. Ющук має понад 70 наукових, науково-методичних і краєзнавчих 

праць. Він автор науково-методичних і навчально-методичних посібників, 

наукових статей у фахових виданнях; член-кореспондент Української 

екологічної академії наук. 

Своєю натхненною працею Євген Давидович протягом 45 років 

примножує славу Криворізького державного педагогічного університету. 

Розпочав він викладацьку діяльність з посади асистента кафедри фізики, 

потім – старший викладач кафедри ботаніки і доцент кафедри ботаніки та 

екології, й донині займає цю посаду. 

Навчаючись у професора Н. А. Бєлової – учениці та соратниці 

всесвітньо відомого вченого-мікроморфолога, голови секції мікроморфології 



 6 

ґрунтів Міжнародного товариства ґрунтознавців, лауреата золотої медалі 

ім. Кубієни К. А. Ярилової, Є. Д. Ющук досліджував мікроморфологічну 

будову ґрунтів та виготовляв прозорі препарати (мікрошліфи) з непорушених 

ґрунтових шарів. Учений розробив нову модель шліфувального станка та 

пристрою з алмазним диском для розрізання ґрунтових монолітів. 

Є. Д. Ющук – краєзнавець Волинського краю, меценат, організатор 

встановлення пам’ятного знаку на могилі полеглих козаків на Волині, які 

визволяли Волинь від польських загарбників часів доби Б. Хмельницького. 

Євген Давидович протягом понад 20 років призначався офіційним 

опонентом спеціалізованої ради Д.08.051.04 у Дніпропетровському 

національному університеті імені Олеся Гончара з присудження наукового 

ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.  

Багатогранна науково-педагогічна діяльність Євгена Давидовича в різні 

періоди високо оцінювалась ректоратом КДПУ, адміністрацією 

Дніпропетровської області та Міністерством освіти і науки України. 

У структурі біобібліографічного покажчика 6 розділів:  

Розділ 1 «Вітальне слово до ювілею Є. Д. Ющука» містить привітання 

представників наукової спільноти України, колег (авторський текст 

збережено).  

У розділі 2 «Сторінки біографії» подано біографічну довідку про 

життєвий шлях та науково-педагогічну діяльність Євгена Давидовича Ющука.  

Розділ 3 «Науковий доробок Є. Д. Ющука» має підрозділи:  

3.1. Дисертація і автореферат дисертації. 

3.2. Наукові видання.  

3.3. Навчально-методичні видання. 

3.4. Публікації у збірниках наукових праць і колективних монографіях. 

3.5. Доповіді та публікації у матеріалах наукових і науково-практичних 

конференцій та семінарів. 

3.6. Статті в періодичних виданнях. 

3.7. Наукове рецензування.  
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Матеріали в підрозділах згруповано й розміщено за зворотною 

хронологією з виділенням років видання. У межах року – за алфавітом назв 

праць. 

У розділі 4. «Опонування дисертаційних досліджень» представлено 

описи дисертацій, на захисті яких Є. Д. Ющук був опонентом. 

У розділі 5 «Матеріали про науково-педагогічну діяльність 

Є. Д. Ющука» вміщено публікації про життєвий і творчий шлях ученого. 

Матеріал розміщено у зворотній хронології, а в межах року – за алфавітом 

прізвищ та назв праць. 

У розділ 6 «Фотогалерея» представлено світлини різних років, у тому 

числі з особистого архіву ювіляра.  

Допоміжний апарат біобібліографічного покажчика – це:  

– іменний покажчик, у якому наведено прізвища авторів, 

співавторів, упорядників, редакторів та інших осіб, відомості про яких 

є в бібліографічних записах;  

–  переднє слово від упорядників;  

– схема групування матеріалу (зміст). 

Джерела відбору документів для біобібліографічного покажчика – 

фонди, каталоги і картотеки наукової бібліотеки Криворізького державного 

педагогічного університету та Інтернет-ресурси. Астериском (*) позначено 

видання, які вдалося знайти, але вони відсутні у фонді бібліотеки.  

Хронологічні рамки відбору документів: 1978 – 2016 рр.  

Покажчик містить 88 бібліографічних записів українською та 

російською мовами (подано за зведеним українсько-російським алфавітом) і 

має суцільну нумерацію. 

Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система 

стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний 

запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».  
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Електронна версія покажчика розміщена на веб-сайті наукової 

бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету:  

http://kdpu-library.ucoz.ru/ та електронному архіві (інституційному 

репозитарії): http://elibrary.krpd.edu.ua/  

Покажчик адресовано науковцям біологічної галузі, викладачам вищих 

навчальних закладів, аспірантам, студентам з метою популяризації наукового 

доробку вченого Є. Д. Ющука. 

 

 

 

 

http://kdpu-library.ucoz.ru/
http://elibrary.krpd.edu.ua/
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РОЗДІЛ 1.  

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ДО ЮВІЛЕЮ Є. Д. ЮЩУКА 

Високодостойний  Євгене Давидовичу! 
 
Працівники і студенти, адміністрація та профспілкова 

організація Криворізького державного педагогічного університету 
уклінно вітають Вас, невтомного трудівника, талановитого 
науковця, дослідника, зразкового сім’янина, з ювілейною датою. 

Виходець із родини волинських хліборобів, випускник 
природничого факультету нашого вищого навчального закладу, 
Ви власними силами будували свою долю, подолавши трудовий шлях 
від представника робітничих професій до одного з кращих 
представників науково-педагогічної інтелігенції. Справою Вашого 
життя стало служіння улюбленій науці – ботаніці. Досягненню цієї 
високої мети передували роки занять різними видами робітничої 
діяльності, де виявились Ваші, Євгене Давидовичу, працелюбність та 
потяг до самовдосконалення.  

За сорок п’ять років науково-педагогічної діяльності 
Ви, шановний ювіляре, стали автором десятків наукових праць, 
керівником і наставником нового покоління ботаніків, екологів, 
учителів природничих дисциплін. І нині Ви впевнено підтверджуєте 
своє професійне реноме, а візитівкою є принциповість педагога, 
толерантність вихователя, високі особисті моральні якості.  

Шановний Євгене Давидовичу! Бажаємо, щоб Ви завжди 
відчували радість удач і заслужену гордість за свою працю. Нехай 
задоволення від заняття улюбленою справою не залишає Вас довгі 
роки, а близькі люди дарують тепло і затишок.  

З повагою, 
 
В.о. ректора КДПУ                                               Я.В. Шрамко 
 
Голова профкому                                                  Л.В. Бурман 
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Невтомна діяльність науковця і педагога 

Відомий вчений – еколог, ґрунтознавець, мікроморфолог, геоботанік –  доцент 

Криворізького державного педагогічного університету, член кореспондент 

Української екологічної академії наук Євген Давидович Ющук  народився 14 серпня 

1936 року в селі Навіз Рожищенського району Волинської області в багатодітній 

селянській родині. Лише після закінчення війни в 1946 році Євген Давидович пішов 

у перший клас, у якому навчалися діти від 7 до 15 років. Після закінчення школи 

з 1955 по 1960 рр. служив у лавах Радянської армії в м. Красноярську Алтайського 

краю. Повернувшись у рідне село, працював учителем автомобільної справи 

у старших класах середньої школи. У 1965 року за комсомольською путівкою Євген 

Давидович їде на новобудови Кривбасу. Працюючи водієм підйомного крана 

одночасно відвідує підготовчі курси Криворізького педагогічного університету. 

Невтомна й наполеглива праця дозволила Євгену Давидовичу в 1966 році вступити 

на перший курс стаціонарного відділення природничого факультету.  

Першим учителем студента, майбутнього науковця був професор, доктор 

біологічних наук Іван Андрійович Добровольський. Роки наполегливого навчання, 

яскраве студентське життя, добра вдача дозволили Євгену Давидовичу в 1971 році 

залишитися працювати на посаді асистента кафедри ботаніки. 

Підвищення кваліфікації на кафедрі геоботаніки, ґрунтознавства та екології 

Дніпропетровського державного університету виявило допитливість, зацікавленість 

та хист Євгена Давидовича до наукової дослідницької роботи у складі загону 

ґрунтознавців та геоботаніків Комплексної екологічної експедиції ДНУ на 

Присамарському біосферному стаціонарі. Ця робота дозволила опанувати новітні 

методи аналізу ґрунтового покриву, флори і рослинності, які стали основою 

подальшого професійного зростання науковця. 

З 1975 року Євген Давидович стає здобувачем для виконання кандидатської 

дисертації під керівництвом видатного вченого – доктора біологічних наук, 

академіка НАН України  Анатолія Павловича Травлєєва. Під його керівництвом 

Є. Д. Ющук розробив нову модель шліфувального станка та пристрою з алмазним 

диском для розрізання ґрунтових монолітів, попередньо просочених у смерековому 

бальзамі і просушених у сушильній шафі для виготовлення прозорих препаратів 

(мікрошліфів) з непорушених ґрунтових шарів і визначення їхньої 
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мікроморфологічної будови. У становленні Євгена Давидовича як науковця взяли 

участь корифеї біогеоценологічної науки: К. А. Ярилова, С. В. Зонн, 

Л. О. Карпачевський, В. А. Ковда, О. Л. Бельгард, Л. Ю. Рейнтам, 

І. А. Добровольський, В. І. Шанда. 

Після захисту дисертації «Еколого-біологічні особливості і шляхи оптимізації 

лісових едафотопів промислових регіонів степового Придніпров’я (на прикладі 

Кривбасу) в 1989 році Є. Д. Ющук працює на кафедрі ботаніки на посаді старшого 

викладача, а з 1991 року – доцента. Викладає провідні навчальні курси для студентів 

природничого й географічного факультетів. 

Щорічно керує кваліфікаційними роботами, які успішно захищають студенти 

випускних курсів денного та заочного відділень, бере активну участь 

у Міжнародних, всеукраїнських конференціях, видає навчальні посібники для 

студентів природничого та географічного факультетів. 

На всіх етапах професійного зростання невід’ємною й життєво необхідною 

для Євгена Давидовича Ющука є наукова діяльність, пов’язана з дослідженням 

ґрунтового покриву Криворізького регіону, яка поступово, завдяки невтомній праці, 

оформлювалася в завершені наукові публікації.  

Свідченням високого рівня науковця є участь упродовж 30 років Євгена 

Давидовича як офіційного опонента в роботі спеціалізованої ради із захисту 

кандидатських і докторських дисертацій при Дніпропетровському національному 

університеті ім. О. Гончара. Разом з колегами кафедри, студентами, професором 

І. А. Добровольським, Євген Давидович брав активну участь у створенні нового 

ботанічного саду педагогічного інституту на проспекті Гагаріна, видовий склад 

якого представляли рослини з різних країн.  

Більше 60 наукових публікацій, навчальні посібники з систематики рослин, 

ґрунтознавства, екологічної ботаніки, багато поколінь учителів біологів, 

підготовлених для освіти Дніпропетровського регіону, є свідченням багатогранної 

науково-педагогічної роботи Євгена Давидовича Ющука та підкреслюють 

значимість його діяльності для сучасної кафедри ботаніки та екології, природничого 

факультету, педагогічного університету, міста Кривого Рогу.  

Е. О. Євтушенко, канд. біол. наук, доцент,  

зав. кафедри ботаніки та екології і науково-педагогічний колектив кафедри 
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ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ ЄВГЕНЕ ДАВИДОВИЧУ! 

 

       Ветеранський колектив, професорсько-викладацький склад 

Криворізького державного педагогічного університету сердечно вітають Вас 

з ювілеєм. Ви, шановний ювіляре, власними силами будували своє майбуття, 

крокуючи складними дорогами від робітничої професії до науково-

педагогічної вершини. Досконало знаючи автомобільну справу, Ви передавали 

ці знання учням середніх шкіл і студентам фізико-математичного 

факультету нашого університету. Ви плідно працювали на посадах 

асистента, старшого викладача, кандидата біологічних наук, доцента 

кафедри ботаніки та екології. 

       Наукова рада Дніпропетровського національного університету 

ім. Олеся Гончара багаторазово призначала Є. Д. Ющука офіційним 

опонентом із захисту кандидатських дисертацій. 

       Професіоналізм, висока порядність, увага до студентів принесла Вам 

заслужену шану серед студентів та освітян Кривого Рогу. 

       Шановний ювіляре! Бажаємо Вам міцного здоров’я, людської шани 

і вдячності. А ваша невтомність нехай стане зразком для наших студентів. 

 

Голова ветеранів  

Криворізького педуніверситету, 

доцент Володимир Олександрович Ківа 
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Вельмишановний Євгене Давидовичу! 

Мені пощастило зустрітись з Вами як з науковцем, як з учителем, 

представником професії, яку називають людинознавством. 

Є. Д. Ющук посідає почесне місце серед професорсько-викладацьких 

колективів Криворізького педуніверситету та Дніпропетровського національного 

університету ім. О. Гончара. Його наукова діяльність тісно пов’язана з кафедрою 

геоботаніки Дніпропетровського університету. На цій кафедрі Євген Давидович 

пройшов стажування в 1974 році. За цей період йому було затверджено кандидатську 

дисертацію зі спеціальності «Екологія», яку захистив у 1989 році під керівництвом 

А. П. Травлєєва. 

На мою думку, це талановитий дослідник, який сумлінно працював 

в лабораторіях та комплексній експедиції Дніпропетровського університету. Він 

опанував не тільки хіміко-біологічні науки, а й глибоко вивчав інші науки. 

Багато часу було витрачено на розділ ґрунтознавства «Мікроморфологія 

ґрунтів». Цю складну методику Євгену Давидовичу прийшлося вивчати шляхом 

стажування у ВНЗ Москви: у Московському університеті ім. М. Ломоносова, 

науково-дослідний лабораторії ім. В. В. Докучаєва та у Московському 

міжнародному університеті ім.. Патріса Ломумби. 

Він є автором понад 60 наукових праць. Серед них 4 навчальних посібники, 

фахові статті та тези, які опубліковані в міжнародних і всеукраїнських збірниках 

наукових праць. 

Як бачимо, нам є з кого брати приклад. Слід звернути увагу, що багаторічна 

науково-дослідна робота Євгена Давидовича Ющука успішна завдяки внутрішній 

енергії та невтомної працездатності. Йому властива доброта, чуйність та повага до 

старшого покоління в особі І. А. Добровольського, який дуже поважав його як 

студента та викладача. Він добре знав систематичний склад місцевої флори і фауни 

та ґрунти Криворіжжя. 

 

Старший викладач  

кафедри прикладної екології  

Криворізького технічного університету  
Микола Андрійович Таран 
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Шановний Євгене Давидовичу! 

Наше знайомство з Євгеном Давидовичем Ющуком починалося з 1974 року, 

коли його запросили на посаду асистента кафедри фізики Криворізького державного 

педінституту. На цій кафедрі він викладав студентам автомобільну справу та 

правила вуличного руху. Але Євген Давидович з великим бажанням переходить на 

природничий факультет, який був для нього найрідніший упродовж п’ятирічного 

стаціонарного навчання. 

Працелюбний, доброзичливий, завжди привітний, відповідальний, 

сумлінний – це далеко не всі слова, якими можна його охарактеризувати. Після 

п’ятирічного стажу роботи на посаді асистента Євгена Давидовича направили для 

підвищення кваліфікації на кафедру геоботаніки і вищих рослин 

Дніпропетровського державного університету. На цій кафедрі він опрацював 

методики з хімічного та мікроморфологічного дослідження чорноземних ґрунтів 

України. 

У 1975 році Євгену Давидовичу було затверджено тему дисертаційного 

дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, на яку дав 

згоду бути науковим керівником Анатолій Павлович Травлєєв. 

Дослідження ґрунтів під поляризаційним мікроскопом лягли в основу 

написання дисертації, яку наш ювіляр захистив 1989 року в Дніпропетровському 

національному університеті. З 1991 року він перебуває на посаді доцента кафедри 

ботаніки та екології. 

10.03.2005 року його обрано членом-кореспондентом Української екологічної 

академії наук. 

На завершення слід сказати, що Ющук Євген Давидович є патріотом нашого 

університету, України, доброзичливою та чуйною людиною. 

 

 Завідувач кафедрою фізики та методики її навчання 

доктор пед. наук, професор Коновал О. А. 

 



 15 

ВІТАЮ! 

Євген Давидович Ющук свою наукову діяльність починав на кафедрі фізики 

Криворізького державного педінституту. Після закінчення інституту його 

призначили на посаду асистента для викладання автомобільної справи студентам 

старших курсів кафедри фізики. Але Євген Давидович добровільно переводиться 

з фізико-математичного на природничий факультет, який закінчив у 1971 році. 

Упродовж багатьох років він постійно підтримував зв’язки з викладачами кафедри 

фізики, де отримував консультації з методів досліджень під поляризаційним 

мікроскопом ґрунтів з непорушеною природною структурою при паралельних та 

схрещених ніколях. 

Плідно проводить наукові дослідження, публікує отримані матеріали у фахових 

виданнях та матеріалах міжнародних конференцій. 

У лютому 1989 року успішно захистив кандидатську дисертацію за 

спеціальністю 03.00.16 – екологія. 

У 2005 році він видав «Лабораторний практикум з курсу ґрунтознавства» та 

науково-методичний посібник «Лікарські рослини України та способи їх 

застосування в народній медицині» для студентів біологічної спеціальності. 

16.09.2004 року нагороджений Міністерством освіти і науки України знаком 

«Відмінник освіти України». 

Рада громадських організацій «Кривий Ріг – рідне місто моє» 14.04.2016 року 

нагородила медаллю «Майбутнє – в єдності поколінь». 

Євген Давидович понад 25 років призначається офіційним опонентом вченої 

ради при Дніпропетровському національному університеті із присудження 

наукового ступеня кандидата біологічних наук. 

Необхідно наголосити, що Євген Давидович Ющук є великим патріотом нашого 

університету, нашої держави, користується повагою серед працівників та студентів 

університету. 

 

      Завідувач кафедри математики та методики її навчання, 

          професор, заслужений працівник освіти України   

         Корольський Володимир Вікторович  
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Щиросердечно вітаємо Євгена Давидовича Ющука 

 з Ювілеєм!  
 

Ваше життя – невпинна подвижницька праця для науки, безмежна 

відданість своїй справі. Ваші наукові здобутки – вагомий внесок у розвиток 

нашого славного університету.  

Бажаємо Вам міцного здоров’я на довгі роки, енергії, наполегливості, 

непохитної віри у Вашу велику мету. Нехай Ваша творча енергія 

і життєлюбність, талант науковця і педагога, високий професіоналізм і надалі 

будуть запорукою успіху в усіх Ваших справах та задумах, а цілюща сила 

Вашого гумору та оптимізм додають наснаги. 

Нехай людська шана буде подякою за плідну працю, а доля посилає Вам 

здібних і талановитих послідовників.  

Нових Вам творчих злетів і наукових звершень, шановний ювіляре! 

Колектив наукової бібліотеки  

Криворізького державного педагогічного університету 

 
 

Шановний Євгене Давидовичу! 

 
Прийміть мої найщиріші вітання з нагоди Вашого ювілею!  

Сердечно бажаю Вам міцного здоров’я, невичерпної енергії та наснаги, 

родинного затишку, благополуччя і гармонії.  

Щоб кожен Ваш день був наповнений корисними справами і теплом 

людських відносин, а мрії втілювалися у життя та приносили бажану радість і 

задоволення!  

Ювілей – це не просто свято, 

Хай же серце працює завзято. 

Ювілей – це роки Ваші зрілі, 

Мудрий досвід у потрібному ділі. 

Ювілей – це як зустріч з зорею, 

Тож завжди молодійте душею!!! 

 

З повагою –  випускниця природничого факультету, 

 зав. сектора наукової бібліотеки  

Криворізького державного педагогічного університету  

Олена Поліщук  
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ТАЛАНОВИТА ТА НЕВТОМНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА І НАУКОВЦЯ  

(до 70-річчя з дня народження Є. Д. Ющука)   

Добре відомому вченому-екологу – мікроморфологу, ґрунтознавцю, геоботаніку, 

доценту Криворізького державного педагогічного університету, члену-кореспонденту 

Української екологічної академії наук Євгену Давидовичу Ющуку виповнилося 70 років.  

Народився Євген Давидович 14 серпня 1936 року у селі Навіз Рожищенського району 

Волинської області в селянській родині, яка складалася з 8 чоловік. Дітей у родині було 

шестеро (чотири брати і дві сестри). Старший брат – 1926-го, а наймолодша сестра – 

1941 року народження. 

Батько Ющук Давид Лаврентійович (1902–1987) із малоземельної родини, закінчив 

чотири класи церковно-приходської школи. Працював за наймом у польських панів, які 

мали значні наділи землі не тільки в степу, а й у селі.  

Тимчасова окупація панською Польщею західних областей України тривала з 1921 по 

1939 рік. Навчання у сільській школі проводилося українською та польською мовами. 

У цій же школі навчалися і старші брати Семен та Іван.  

Мати Ющук Ганна Іванівна (1907–1989) народилася в селі Навіз Рожищенського 

району Волинської області у селянській малоземельній сім’ї й не мала освіти.  

У 1924 р. Давид Лаврентійович вступив у церковний шлюб з Ганною Іванівною. 

У 1939 р. усі західні райони, що перебували у складі Польщі, були визволені і ввійшли до 

складу колишнього Радянського Союзу. З початку Великої Вітчизняної війни батько і брат 

Семен були призвані до лав Радянської Армії і брали участь у бойових діях при визволенні 

країни від німецьких загарбників. У подальшому батько перебував у партизанському 

загоні, а брат Семен війну закінчив у Берліні і має бойові нагороди. Зараз Семен перебуває 

на заслуженому відпочинку і проживає в Софіївському районі Дніпропетровської області.  

У 1946 р. у віці 10 років Євген Давидович пішов у перший клас, у якому одночасно 

навчалися діти віком від 7 до 15 років.  

У 1949 р. було організоване колективне господарство, яке носило ім’я Богдана 

Хмельницького. Усі одноосібні селяни писали заяви на прохання прийняти їх у це 

колективне господарство. Батьки здали у колгосп 3 гектари землі, коня, віз, плуг і пай 

20 крб.  

У 1955 р. Євген Давидович був призваний до лав Радянської Армії для проходження 

військової служби в місті Красноярську Алтайського краю. Протягом року він був 

курсантом автомобільного батальйону. По закінченню навчання він отримав спеціальність 

«автомеханік-водій» і був направлений у місто Барнаул Алтайського краю в одну 

з автомобільних рот для проходження подальшої військової служби.  
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Після закінчення строкової служби у 1960 р. Євген Давидович повернувся в рідне село 

Навіз працювати вчителем автомобільної справи у старших класах середньої школи.  

У 1965 р. Євген Давидович за призовом комсомолу їде у м. Кривий Ріг на новобудови 

промислових об’єктів, де працює в одній із автобаз водієм підйомного автокрану.  

Потяг до землі, на якій працювала сім’я Ющуків, любов до рідної природи ніколи не 

залишали Євгена Давидовича. Він відвідує підготовчі курси при Криворізькому 

державному педагогічному,  тоді ще інституті, і в 1966 р. вступає на стаціонарне відділення 

факультету природознавства. Першими вчителями були видатні науковці – професори Іван 

Андрійович Добровольський та Володимир Іванович Шанда.  

 Його невтомна праця, невгамовна натура студента-новатора, талановитого еколога, 

активного помічника інституту та факультету дозволили в 1971 р. після  закінчення 

інституту призначити його на роботу на посаду асистента рідної кафедри.  

У 1974 р Євген Давидович був направлений для підвищення кваліфікації на кафедру 

геоботаніки, ґрунтознавства та екології Дніпропетровського державного університету. 

На цій кафедрі Євген Давидович повсякденно невтомно, з великою охотою і творчим 

вогником працював у лабораторіях мікроморфології ґрунтів, хімії та фізики ґрунтів, 

у гербарії, брав участь у створенні експериментальних ділянок у Західному Донбасі, 

у роботі загону ґрунтознавців та геоботаніків Комплексної екологічної експедиції 

Дніпропетровського національного університету та міжнародного Присамарського 

біосферного стаціонару. Відданість справі, допитливість, зацікавленість та хист до 

біотехнічного мислення допомогли Євгену Давидовичу засвоїти новітні методи аналізу 

ґрунтового покриву, флори та рослинності, що було край необхідно для вирішення 

проблем степового лісознавства.   

У 1975 р. Євген Давидович стає здобувачем для виконання кандидатської дисертації 

у професора А. П. Травлєєва. на тему «Еколого-біологічні особливості і шляхи оптимізації 

лісових едафотопів промислових регіонів степового Придніпров’я (на прикладі 

Кривбасу)».  

Для дослідження мікроморфологічної будови ґрунтів та виготовлення прозорих 

препаратів (мікрошліфів) з непорушених ґрунтових шарів Євген Давидович навчався 

у проф. Н. А. Бєлової – учениці та соратниці всесвітньо відомого фахівця-мікроморфолога, 

голови секції мікроморфології ґрунтів Міжнародного товариства ґрунтознавців, лауреата 

золотої медалі ім. Кубієни К. А. Ярилової. Ним була розроблена нова модель 

шліфувального станка та пристрою з алмазним диском для розрізання ґрунтових монолітів, 

які попередньо просочували у смерековому бальзамі і просушували в сушильній шафі 

з виконанням складних операцій.  
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Понад 25 років Євген Давидович щорічно брав активну участь у складі Комплексної 

експедиції ДНУ, проводив польові практики та лабораторні дослідження ґрунтового та 

рослинного покривів. У цій експедиції проходили літню польову практику і студенти 

біологічного факультету КДПІ, вивчаючи рослинний світ біогеоценозів Придніпров’я. 

Євгена Давидовича поважали і високо цінували корифеї біогеоценологічної науки: 

С. В. Зонн, Л. О. Карпачевський, В. А. Ковда, О. Л. Бельгард, Л. Ю. Рейнтам, які 

спеціально провели наукову сесію з проблем ґрунтознавства, щоб познайомитися 

з цікавими лісопокращеними ґрунтами Криворізького гірничорудного басейну, 

з дослідними ділянками, на яких працювали І. А. Добровольський, В. І. Шанда та багато 

інших спеціалістів-екологів.  

Криворізький державний педагогічний інститут (нині – Криворізький державний 

педагогічний  університет) був і залишається філіалом Комплексної експедиції та 

Присамарського міжнародного біосферного стаціонару ДНУ. Сучасна кафедра ботаніки 

КДПУ високо цінить традиції  університету і користується допомогою Дніпропетровського 

університету у справі підготовки спеціалістів високої кваліфікації, сумісної навчально-

методичної та наукової роботи.  

Матеріали мікроморфологічних досліджень ґрунтів лягли в основу написання 

дисертаційної роботи, яка була блискуче захищена 17 лютого 1989 року на засіданні 

спеціалізованої вченої ради при Дніпропетровському національному університеті.  

Після захисту дисертації з 1989 р. до 1991 р. Євген Давидович перебуває на посаді 

старшого викладача кафедри ботаніки Криворізького державного педагогічного 

університету, а з 1991 року він – доцент кафедри ботаніки та екології цього навчального 

закладу. І нині Євген Давидович є провідним ученим університету, успішно викладає курси 

«Систематика рослин», «Основи сільського господарства» на факультеті природознавства, 

та «Географію ґрунтів з основами ґрунтознавства» на географічному факультеті.  

Євген Давидович щорічно керує дипломними та кваліфікаційними роботами, які 

успішно захищають студенти випускних курсів стаціонарного та заочного відділень, 

а також бере активну участь у міжнародних, республіканських та місцевих наукових 

конференціях. Ним опубліковано понад 50 наукових праць. У 2005 році він видав 

прекрасний навчальний посібник «Лабораторний практикум з курсу ґрунтознавства» для 

студентів географічного та природничого факультетів.  

Євген Давидович понад 20 років призначається офіційним опонентом спеціалізованої 

ради Д.08.051.04 при Дніпропетровському національному університеті з присудження 

наукового ступеня доктора та кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – 

екологія. 
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Багатогранна робота Євгена Давидовича в різні часи високо оцінювалась ректоратом 

КДПУ, адміністрацією області та Міністерством освіти і науки України.  

 У зв’язку з 70-річчям Криворізького державного педагогічного університету 5 жовтня 

2000 року Є. Д. Ющук нагороджений Подякою від голови Дніпропетровської 

облдержадміністрації, а у вересні 2004 року Євген Давидович Міністерством освіти і науки 

України нагороджений знаком «Відмінник освіти України». 

Колектив кафедри геоботаніки ґрунтознавства та екології, Комплексної експедиції з 

дослідження лісів степової зони України, Присамарського біосферного стаціонару вдячний 

ректорату, факультету і кафедрі ботаніки та екології Криворізького державного 

педагогічного університету за підтримку і високу оцінку талановитого педагога, ученого-

новатора, прекрасної душі людини, яка виросла в простій селянській сім’ї і досягла своєю 

невтомною працею та вірністю до біологічної науки великої почесті, поваги та вдячності 

від студентів, колег по роботі, від усіх тих, хто його добре знає.  

Здоров’я Вам і Вашій сім’ї, шановний Євгене Давидовичу, успіхів у навчально-

виховній та науковій роботі, подальшого розвинення та закріплення творчої праці і 

співробітництва з шануючими Вас колегами, які працюють у різних куточках нашої рідної 

України.  

К. М. Ситник,  

академік Національної академії наук України   

А. П. Травлєєв,  

член-кореспондент Національної академії наук України   

Н. А. Бєлова,  

завідувач кафедри Академії митної служби України,   

науковий керівник лабораторії мікроморфології ґрунтів   

Дніпропетровського національного університету,  

професор  

Джерело: Ґрунтознавство. – 2006. – № 3–4. – С. 153–155. 

http://www.ussj.cv.ua/2006_t7_3-4/Sitnik_Travleev_%20Belova.pdf 
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РОЗДІЛ 2. 

СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ 

Ющук Євген Давидович народився 14.08.1936 р. в селі Навіз Рожищенського району 

Волинської області в селянській родині.  

1946 р. у віці 10 років Євген Давидович пішов у перший клас Навізької школи. 

1955 р., жовтень – призваний до лав Радянської армії (м. Красноярськ). Упродовж 

року він був курсантом автомобільного батальйону. По закінченню навчання він отримав 

спеціальність «автомеханік-водій» і був направлений у місто Барнаул Алтайського краю 

в одну із автомобільних рот для проходження подальшої військової служби.  

1960 – 1965 рр. –  викладач автосправи у старших класах Навізької середньої школи. 

1965 р., листопад – технік автотранспортної справи в Криворізькому державному 

педагогічному інституті. 

1966 – 1971 рр. – навчання в Криворізькому державному педагогічному інституті за 

спеціальністю «Біологія і хімія» (кваліфікація – вчитель біології і хімії). 

1971 р., вересень – за направленням Міністерства освіти УРСР приступив до роботи 

на посаді асистента кафедри фізики для викладання автотранспортної справи 

у Криворізькому державному педагогічному інституті. 

З 1972 р. працює на кафедрі ботаніки на посаді викладача Криворізького державного 

педагогічного інституту.  

1974 р. – Євген Давидович направляється для підвищення кваліфікації на кафедру 

геоботаніки і вищих рослин Дніпропетровського державного університету. На цій кафедрі 

він працював у хімлабораторії, досліджуючи матеріали з ґрунтового та рослинного 

покривів, відвідував лекції провідних учених: проф. Травлєєва Анатолія Павловича, проф. 

Бельгарда Олександра Люціановича та інших викладачів. 

17 лютого 1989 р. – захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата біологічних наук на тему «Еколого-біологічні особливості і шляхи оптимізації 

лісових едафотопів промислових регіонів степового Придніпров’я» за спеціальністю 

03.00.16 – екологія в Дніпропетровському державному університеті.  

1989–1991 рр. – Євген Давидович перебував на посаді старшого викладача кафедри 

ботаніки Криворізького державного педагогічного університету. 

1991 р., квітень і донині займає посаду доцента кафедри ботаніки та екології. 

1992 р. – присвоєно вчене звання доцента. 

Понад 25 років Євген Давидович щорічно брав активну участь у складі Комплексної 

експедиції Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара, проводив 

польові практики та лабораторні дослідження ґрунтового та рослинного покривів.  

2005 р. – обраний членом-кореспондентом Української екологічної академії наук.  

У 2005-2008 рр. призначався головою Державної екзаменаційної комісії 

Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара. 

З 2009 р – є членом наукової ради з проблем ґрунтознавства НАН України та членом 

комісії з мікроморфології ґрунтів. 

2010 р., лютий – рішенням Вищої атестаційної комісії (ВАК) України (м. Київ) 

присвоєно диплом доктора філософії. 

Нині Євген Давидович є провідним викладачем університету, успішно викладає 

«Систематику рослин», «Основи сільського господарства», «Географію ґрунтів з основами 

ґрунтознавства» на географічному та природничому факультетах.  

 Євген Давидович щорічно керує дипломними та кваліфікаційними роботами, які 

успішно захищаються студентами випускних курсів стаціонарного та заочного відділень.  

 Євген Давидович бере активну участь у міжнародних, республіканських та місцевих 

наукових конференціях. 
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НАГОРОДИ: 

 

Почесна грамота Міністерства народної освіти УРСР (1990) 

Подяка від голови Дніпропетровської облдержадміністрації (2000) 

Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2004) 

Почесна грамота Дзержинської районної ради (2006) 

Диплом доктора філософії (2010) 

Почесна грамота Дніпропетровської обласної ради з нагоди Дня працівників освіти  

і 50-річної трудової діяльності в університеті (2011) 

Нагрудний знак «Серце віддаю дітям» (2011) 

Подяка з нагоди двадцятип’ятирічного ювілею ветеранської організації Криворізького 

педагогічного інституту (2012) 

Нагрудний знак «Профтехосвіті-75» ( 2015) 

Грамота Криворізького педагогічного інституту з нагоди 85-річчя від дня заснування 

закладу та Дня працівників освіти (2015) 

Почесна грамота Дніпропетровської обласної ради за вагомий внесок у розвиток 

освітньої галузі, сумлінну самовіддану працю, високий професіоналізм та з нагоди 

проведення науково-практичної конференції на тему: «До екологічної свідомості через 

біологічну освіту та виховання молоді» (2016 ) 

Почесна грамота виконкому Криворізької міської ради за довголітню, сумлінну працю, 

високу професійну майстерність, відданість справі, вагомий особистий внесок у справу 

підготовки й виховання кваліфікованих кадрів з нагоди святкування 100-річного ювілею від 

дня народження доктора біол. наук, проф. каф. ботаніки І. А. Добровольського (2016) 

Медаль «Майбутнє – в єдності поколінь» Ради громадських організацій «Кривий Ріг – 

рідне місто моє» (2016).  
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РОЗДІЛ 3. 

НАУКОВИЙ ДОРОБОК Є. Д. ЮЩУКА 

 

3.1. ДИСЕРТАЦІЯ ТА АВТОРЕФЕРАТ ДИСЕРТАЦІЇ 

1989 

1. Ющук Е. Д. Эколого-биологические особенности и пути оптимизации 

лесных эдафотопов промышленных регионов степного Приднепровья  

(на примере Кривбасса) : автореф. дис. … на соиск. научной степени канд. 

биол. наук : спец. 03.00.16 «Биология» / Е. Д. Ющук ; Днепропетр. гос. ун-т. – 

Днепропетровск, 1989. – 18 с.* 

1988 

2. Ющук Е. Д. Эколого-биологические особенности и пути оптимизации 

лесных эдафотопов промышленных регионов степного Приднепровья  

(на примере Кривбасса) : дис. ... на соиск. научной степени канд. биол. наук : 

03.00.16 / Ющук Евгений Давидович. – Днепропетровск, 1988.* 

 

3.2. НАУКОВІ ВИДАННЯ 

 

2011 

3. 908(477.82) 

Ю 99   Ющук Є. Д. Село Навіз: у пам'яті минулих і нинішніх поколінь : 

історико-краєзнавчий нарис / Є. Д.  Ющук. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2011. – 

216 с. 

1992 

 

4. Ющук Е. Д. (соавт.) Биогеоценозы Криворожья: отличия, организация, 

регуляция, эволюция / И. А. Добровольский, Е. Д. Ющук, В. И. Шанда, 

А. П. Ниниченко. – Деп. в УкрНИИНТИ Украины 14.02.1992 № 179.* 
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1990 

5. Ющук Е. Д. (cоавт.) Естественная и антропогенная древесно-

кустарниковая мелиорация отвалов горнообогатительных комбинатов / 

Е. Д. Ющук, В. И. Шанда, А. П. Ниниченко. – Деп. в УкрНИИНТИ Украины 

25.07.1990, № 1202.* 

6. Ющук Е. Д. (соавт) К методологии регионального / степного 

ландшафтоведения / Е. Д. Ющук, В. И. Шанда, А. П. Ниниченко. – Деп. 

в УкрНИИНТИ Украины 14.11.1990 № 1843.* 

7. Ющук Е. Д. (соавт.) К теории адаптивной стратегии оптимизации 

ландшафтов и биомониторинга в степной зоне / Е. Д. Ющук, В. И. Шанда, 

А. П. Ниниченко. – Деп. в УкрНИИНТИ Украины 14.11.1990 № 1846.* 

8. Ющук Е. Д. (соавт.) Культурбиогеоценология и адаптивная мелиорация 

в степной зоне УССР / Е. Д. Ющук, В. И. Шанда, А. П. Ниниченко. – Деп. 

в УкрНИИНТИ Украины 14.11.1990 № 1845.* 

9. Ющук Е. Д. (соавт.) Методические и прикладные аспекты эколого-

географических исследований для оптимизации ландшафтов / Е. Д. Ющук, 

В. И. Шанда, А. П. Ниниченко. – Деп. в УкрНИИНТИ Украины 14.11.1990, 

№ 1842.* 

10. Ющук Е. Д. О парадигме системного понимания культурбиогеоценозов 

в степной зоне / Е. Д. Ющук, В. И. Шанда, А. П. Ниниченко. – Деп. 

в УкрНИИНТИ Украины 14.11.1990 № 1844. 
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3.3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ 

 

2012 

11. Ющук Є. Д. Екологічна ботаніка : навч.-метод. посібник / Є. Д. Ющук. – 

Кривий Ріг, 2012. – 262 с.* 

2011 

12. Ющук Є. Д. Методичні вказівки до проведення польової практики 

на тему: «Сезонні роботи на виноградних кущах» / Є. Д. Ющук. – Кривий Ріг, 

2011. – 120 с.* 

13. Ющук Є. Д. Методичні матеріали до проведення польової практики 

на тему: «Форми крон плодових дерев та способи їх формування» /  

Є. Д. Ющук. – Кривий Ріг, 2011. – 128 с.* 

2008 

14. Ющук Є. Д. Лікарські рослини України та способи їх застосування 

в народній медицині: наук.-метод. посібник / Є. Д. Ющук. – Кривий Ріг : 

КДПУ, 2008. – 147 с.* 

2005 

15. Ющук Є. Д. Лабораторний практикум з грунтознавства: навч. посіб. для 

студ. пед. ун-тів / Є. Д. Ющук. – Кривий Ріг, 2001. – 127 с.* 

2001 

16. Систематика нижчих рослин. Лабораторний практикум : посібник / уклад. 

доц. Є. Д. Ющук. – Кривий Ріг, 2001. – 82 с.* 
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3.4. ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКАХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ  

 

2015 

17. 574(477.63)(082) 

Е 45   Ющук Є. Д. Еколого-біологічні особливості адвентивних рослин 

Криворіжжя / Є. Д. Ющук // Екологічний вісник Криворіжжя : зб. наук. та 

наук.-метод. праць / гол. ред. В. М. Савосько ; редкол.: Є. Д. Ющук [та ін.]. – 

Кривий Ріг, 2015. – Вип. 1. – С. 32–33. 

2014 

18. 574(082) 

Е 45   Ющук Є. Д. Еколого-біологічні особливості отруйних грибів України 

/ Є. Д. Ющук // Екологічний вісник : зб. наук. праць / відп. ред.  

Я. В. Маленко. – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 15–16. 

2013 

19. Ющук Є. Д. Вплив екологічних факторів на еколого-біологічні та 

морфологічні особливості ценозів техногенних екосистем / Є. Д. Ющук // 

Екологічний вісник : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 9. – С. 11–12.* 

2012 

20. Ющук Є. Д. (співавт.) Вплив екологічних факторів на формування 

життєвих форм рослин на Криворіжжі / А. С. Поліщук, Є. Д. Ющук // Вісник 

екологічного наукового та науково-методичного центру Криворізького 

педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет». – 

Кривий Ріг, 2012. – Вип. 8. – С. 37–38.* 

2007 

21. 504(082) 

В 53   Ющук Є. Д. (співавт.) Ботанічний сад Криворізького педінституту: 

історичний та екологічний аспекти / Є. Д. Ющук, В. А. Фінічева // Вісник 

екологічного наукового та науково-методичного центру Криворізького 

державного педагогічного університету / відп. ред. Н. В. Гнілуша. – Кривий 

Ріг, 2007. – Вип. 4. – С. 1–14. 
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22. 504(082) 

В 53   Ющук Є. Д. (співавт.) Еколого-біологічні особливості полезахисних 

лісових смуг степової зони України / Є. Д. Ющук, Ю. В. Данильчак // Вісник 

екологічного наукового та науково-методичного центру Криворізького 

державного педагогічного університету / відп. ред. Н. В. Гнілуша. – Кривий 

Ріг, 2007. – Вип. 4. – С. 10–11. 

23. 504(082) 

В 53   Ющук Є. Д. Особливості мікроморфологічної будови ґрунтів під 

лісовим насадженням в умовах промислового Криворіжжя / Є. Д. Ющук // 

Вісник екологічного наукового та науково-методичного центру Криворізького 

державного педагогічного університету / відп. ред. Н. В. Гнілуша. – Кривий 

Ріг, 2007. – Вип. 4. – С. 11–12. 
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3.5. ДОПОВІДІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ У МАТЕРІАЛАХ НАУКОВИХ 

І НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ТА СЕМІНАРІВ 

 

2016 

24. 574.4(082) 

Б 63   Ющук Є. Д. (співавт.) Життєвий шлях і наукова діяльність 

професора І. А. Добровольського / Е. О. Євтушенко, Є. Д. Ющук // 

Біогеоценологічні основи оптимізації степових ландшафтів і їх 

фіторекультивація : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю 

від дня народження І. А. Добровольського, проф. каф. ботаніки Криворізького 

державного педагогічного інституту / редкол.: В. І. Шанда, Є. О. Євтушенко, 

А. П. Травлєєв [та ін.]. – Кривий Ріг, 2016. – С. 7–11. – Режим доступу: 

http://elibrary.krpd.edu.ua/jspui/bitstream/0564/380/1/zbirnyk.pdf 

2009 

25. 581.5(082) 

П 78   Ющук Є. Д. Екологічні групи водоростей каналу Дніпро-Кривий Ріг 

/ Є. Д. Ющук // Проблеми екології та екологічної освіти : матер. VІІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф. / редкол.: А. П. Травлєєв, Ю. І. Грицан, С. М. Крамарьов та 

ін. – Кривий Ріг, 2009. – С. 231–236. 

26. 581.5(082) 

П 78   Ющук Є. Д. Екологія рослин України, в яких містяться дубильні 

речовини / Є. Д. Ющук // Проблеми екології та екологічної освіти : матер. 

VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / редкол.: А. П. Травлєєв, Ю. І. Грицан, 

С. М. Крамарьов та ін. – Кривий Ріг, 2009. – С. 236–238. 

2008 

27. 581.5(082) 

П 78   Ющук Є. Д. (співавт.) Еколого-біологічні особливості отруйних 

та шкідливих рослин Дніпропетровщини / А. П. Афонін, Є. Д. Ющук // 

Проблеми екології та екологічної освіти : матер. VІІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. / відп. ред. В. І. Шанда. – Кривий Ріг, 2008. – С. 4–6. 

http://elibrary.krpd.edu.ua/jspui/bitstream/0564/380/1/zbirnyk.pdf
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2007 

28. 581.5(082) 

П 78   Ющук Є. Д. Екологічна характеристика адвентивних рослин по 

лісостепу та степу України / Є. Д. Ющук // Проблеми екології та екологічної 

освіти : матер. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. / редкол.: А. П. Травлєєв, 

Ю. І. Грицан, В. М. Зверковський та ін. – Кривий Ріг, 2007. – С. 100–102. 

2006 

29. 581.5(082) 

П 78   Ющук Є. Д. Еколого-біологічні особливості отруйних рослин 

Криворіжжя / Є. Д. Ющук // Проблеми екології та екологічної освіти : матер. 

V Міжнар. наук.-практ. конф. / редкол.: А. П. Травлєєв, Ю. І. Грицан, 

В. М. Зверковський та ін. – Кривий Ріг, 2006. – С. 151–153. 

2005 

30. 581.5(082) 

П 78   Ющук Є. Д. (співавт.) Мікроморфологія едафотопів під лісовим 

насадженням Криворіжжя / Є. Д. Ющук, В. С. Висоцька // Проблеми екології 

та екологічної освіти : матер. ІV Міжнар. наук. конф. / відп. ред. В. І. Шанда. – 

Кривий Ріг, 2005. – С. 80–84. 

2004 

31. 502.7(082) 

П 78   Ющук Є. Д. Еколого-біологічні особливості ґрунтів лісових 

насаджень степу України / Є. Д. Ющук // Проблеми природокористування та 

охорона рослинного і тваринного світу : матер. І Міжнар. наук-практ. конф. 

студ. та молодих вчених / відп. ред. В. І. Шанда. – Кривий Ріг, 2004. – С. 96–97. 

32. 581.5(082) 

П 78   Ющук Є. Д. (співавт.) Мікроморфологія ґрунтів Криворіжжя / 

Є. Д. Ющук, С. Г. Удод // Проблеми екології та екологічної освіти : матер. 

III Міжнар. наук.-практ. конф. / відп. ред. В. І. Шанда. – Кривий Ріг, 2004. – 

С. 58–61. 
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2003 

33. 581.5(477)(082) 

П 78   Ющук Е. Д. (соавт.) Эколого-биологические особенности и пути 

оптимизации лесных эдафотопов промышленных регионов степного 

Приднепровья (на примере Кривбасса) / Е. Д. Ющук, Ю. А. Валах // Проблеми 

екології та екологічної освіти : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / редкол.: 

А. П. Травлєєв, Н. М. Цветкова та ін. – Кривий Ріг, 2003. – С. 209–211. 

2002 

34. 581.5(477)(082) 

П 78   Ющук Є. Д. Вплив екологічних умов на вміст танідів та сухих 

речовин в рослинах Криворіжжя / Є. Д. Ющук // Проблеми екології та 

екологічної освіти : матер. І Міжнар. наук.-практ. конф. / відп. ред. 

В. І. Шанда. – Кривий Ріг, 2002. – С. 84–85. 

2001 

35. 577.4 

П 78   Ющук Є. Д. Мікроморфологія ґрунтів під лісовим насадженням 

в умовах промислового Криворіжжя / Є. Д. Ющук // Проблеми 

фундаментальної екології : зб. ІІІ наук.-практ. конф. / В. І. Шанда. – Кривий 

Ріг, 2001. – С. 43–45. 

36. Ющук Є. Д. (співавт.) Шляхи оптимізації лісових едафотопів у межах 

промислового забруднення Криворіжжя / Є. Д. Ющук, Л. М. Чульська // 

Екологія кризових регіонів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. –

Дніпропетровськ, 2001.* 
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2000 

37. 577.4 

П 78   Ющук Є. Д. (співавт.) Стереоекологічні варіанти лабораторно-

польових досліджень з культурними рослинами / Є. Д. Ющук, В. І. Шанда, 

С. В. Рева // Проблеми фундаментальної та прикладної екології : матер. 

ІІ Міжнар. наук. конф., 20-21грудня 2000 р. / відп. В. І. Шанда. – Кривий Ріг, 

2000. – Ч. І. – С. 58–62. 

1999 

38. Ющук Є. Д. Мікроморфологічна будова ґрунтів / Є. Д. Ющук // Питання 

лісознавства та лісової рекультивації земель. – Дніпропетровськ, 1999. – 

Вип ІІІ. – С. 56–62.* 

1998 

39. 581.5 

О-92 78   Ющук Е. Д. (співавт.) Охорона екотопів, хімічний склад 

калюжниці болотної / А. Ф. Уланова, Є. Д. Ющук // Охорона довкілля: 

екологічні, освітянські, медичні аспекти : матер. ІІІ Всеукр. наук. конф. / відп. 

ред. В. І. Шанда. – Кривий Ріг, 1998. – Ч. 3. – С. 100–102. 

40. 581.5 

О-92   Ющук Е. Д. Эколого-морфологическая характеристика почв 

Днепропетровщины / Е. Д. Ющук // Охорона довкілля: екологічні, освітянські, 

медичні аспекти : матер. ІІІ Всеукр. наук. конф. / відп. ред. В. І. Шанда. – 

Кривий Ріг, 1998. – Ч. 3. – С. 45–49. 

1997 

41. 577.4 

П 78   Ющук Е. Д. (соавт.) К теории агроэкологии / В. И. Шанда, 

Э. А. Евтушенко, Е. Х. Евтушенко, Е. Д. Ющук // Проблеми фундаментальної 

екології : матер. ІІ Всеукр. наук. конф. / відп. ред. В. І. Шанда. – Кривий Ріг, 

1997. – Ч. ІІІ. – С. 52–57. 
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42. 577.4 

П 78   Ющук Е. Д. Экологические проблемы исследований 

микроморфологии почв в степи Украины / Е. Д. Ющук // Проблеми 

фундаментальної екології : матер. ІІ Всеукр. наук. конф. / відп. ред. 

В. І. Шанда. – Кривий Ріг, 1997. – Ч. ІІ. – С. 33–36. 

1995 

43. Ющук Е. Д. Микроморфологическое строение почв под лесными 

насаждениями Кривбасса : тез. докл. / Е. Д. Ющук // Устойчивое развитие: 

загрязнение окружающей среды. – Днепропетровск, 1995. – Т. 1. – С. 120.* 

1994 

44. Ющук Є. Д. (співавт.) Вплив урбанізації на ґрунти України : тези доп. / 

Є. Д. Ющук, О. Б. Суворова, Л. К. Жукова // Урбанізація як фактор змін 

біогеоценотичного покриву. – Львів-Яремча, 1999.* 

45. Ющук Є. Д. (співавт.) Екологічна ситуація на Криворіжжі : тези доп. / 

Є. Д. Ющук, М. А. Таран, І. А. Добровольський. // Екологія та освіта. – Умань, 

1994.* 

46. Ющук  Є. Д. (співавт.) Українська ментальність як формування 

духовності сучасного вчителя : тези доп. / В. І. Шанда, Є. Д. Ющук, С. В. Рева, 

І. О. Комісар // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Кривий Ріг, 1994.* 

1992 

47. Ющук Є. Д. (співавт.) Властивості підстилок лісових насаджень 

Криворіжжя / Є. Д. Ющук, Б. А. Капустін // Тези доп. ІХ з’їзду Українського 

ботанічного товариства. – Київ, 1992.* 

48. Ющук Е. Д. (соавт) Теоретические и прикладные аспекты 

фиторекультивации в Кривбассе / В. И. Шанда, И. А. Добровольский, 

Е. Д. Ющук // Материалы научно-практической конференции ДГУ. – 

Днепропетровск, 1992.* 
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1989 

49. Ющук Е. Д. Лесомелиорация черноземных почв в условиях 

Криворожского железорудного бассейна / Е. Д. Ющук // Проблемы охраны 

рационального использования и рекультивации черноземов. – Москва, 1989.* 

50. Ющук Е. Д. Особенности микроморфологического строения лесных почв 
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РОЗДІЛ 6.  

ФОТОГАЛЕРЕЯ 

 

УКЛІН ТОБІ, ШКОЛО НАВІЗЬКА! 

       У тридцятих роках відродилась ти, школо, 

       Ти як зірка небесна в районі була, 

       Ти як матір і батько своїх учнів навчала 

       Берегти свою землю, бо вона в нас одна. 

       Ти навчила й мене жити мирно, цікаво, 

       Працювати сумлінно і честь берегти. 

       Бути завжди в строю на передньому плані, 

       Пам'ятати святую сторонку мою. 

       Моя рідная школо, я пишаюсь тобою! 

       Ти дала мені крила, путівку в життя. 

          І ніколи не 

згасне в душі вогник коштовний, 

          Який ти запалила не на рік – на віка. 

          Тож продовжуй навчать молоде покоління 

          І добру, і духовності, чистій меті, 

          Щоб воно прославляло тебе, рідна школо, 

          І держало завжди на міцній висоті.  

          Я вклоняюся низько вчителям моїм щирим. 

          Я у вічнім боргу перед вами всіма. 

          І з повагой до вас стаю на коліна,  

          І молюся за всіх  перед Богом щодня.  

          Хай Господь береже нашу школу Навізьку, 

          Від усякого лиха її стереже. 

          А ми, вдячнії учні, не забудем ніколи 

          Ті зернини добра, їх душа збереже.  

  Є. Д. Ющук, 1966 р. 
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Фото 1951 року, с. Навіз.  

Діти війни після закінчення 5-го класу Навізької середньої школи.  

Зліва направо: 1-й ряд: Мельничук Захарій, Тананайко Сергій.  

3-й ряд: посередині – директор школи Сірик Микола Олександрович  

і вчитель німецької мови Щиборук Микола Онисимович. 

4-й ряд: Матвійчук Михайло, Кондратюк Микола, Присюк Василь, Будчик Володимир, 

Деркач Степан, Демчук Михайло, Тананайко Микола. 

5-й ряд: Пуршак Василь, Ющук Євген Давидович, Будчик Яків, Семенюк Василь, 

Власюк Володимир. 

 

 

                                   

Зліва направо – Є. Ющук, В. Пуршак, 

Є. Щеборук, весна 1953 р. 
Зліва - Є. Ющук, 1953 р. 
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м. Кривий Ріг парк ім. газети «Правда», 1958 р. 

Зліва – Є. Д. Ющук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екскурсія вчителів середньої школи с. Навіз  

біля Брестської фортеці, Тираспольських воріт. 

Зліва направо – вчитель автомобільної справи Є. Д. Ющук,  

вчителі Навізької середньої школи 

Рожищенського району Волинської області, травень 1963 р.                           1965 р. 
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Студенти другого курсу природничого факультету на польовій практиці. 

Гурівський ліс, червень-липень 1967 р. 

Другий ряд, зліва направо, перший – Є. Д. Ющук, третій – В. О. Сапіга. 

 

 

Є. Д. Ющук по закінченні Криворізького педагогічного інституту,  

1971 р. 
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Є. Д. Ющук (в центрі) зі студентами природничого факультету 

 на сільськогосподарських роботах у радгоспі 

 с. Красіно, 1972 р. 

 

 

 

 

Проводи до лав Радянської Армії М. С. Хмелюка село Миколаївка Софіївського району 

Дніпропетровської області, в центрі – Є. Д. Ющук, 1972 р. 
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300-річний дуб, Гурівський ліс, грудень 1973 р. 

 

 

Є. Д. Ющук.  

Волинь. Градецький лісгоспзаг, багатовікова сосна, 1973 р. 
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Волинь, лісовий масив Кошарки с. Навіз Рожищенського району Волинської області, 

брати – Семен та Євген Ющуки, 1973 р. 

 

   

 

Святкування дня народження 14.08.1973 р., урочище Кошарки с. Навіз Рожищенського 

району Волинської області, подружжя Ющуків – Людмила та Євген, 1973 р. 
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Польова практика з основ сільського господарства, 

 Є. Д. Ющук (у верхньому ряду зліва) зі студентами третього курсу природничого 

факультету, 1973 р. 

 

 

 

Святкування 1 Травня, м. Кривий Ріг. 

Є. Д. Ющук (в центрі), 1973 р. 

 

 

Подружжя Ющуків – Євген та Людмила 

Кривий Ріг, 12.12. 1975 р. 
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Святкування Дня квітів у парку ім. Б. Хмельницького. Кривий Ріг, Соцмісто, 05.09.1976 

 

 

Викладачі кафедри ботаніки.  

Перший ряд знизу – В. І. Шанда,С. Г. Удод, І. А. Добровольський, Г. Г. Бень.  

Другий ряд – М. А. Таран посередині.  

Третій ряд, зліва направо – О. П. Нініченко, В. З. Задорожній, Є. Д. Ющук, І. О. Комісар. 

1977 р. 

 

 

 

Сім’я Ющуків: сидять батьки Ганна Іванівна і Давид Лаврентійович,  

стоять їхні діти (зліва направо) Євген, Уляна, Семен, с. Навіз. Фото 1977 р. 
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Польова практика в Гурівському лісі Кіровоградської області, 28.05.1978 р. 

 

 

Карпати.  

Польова практика з систематики рослин, 15 липня 1979 р. 

 

 

Є. Д. Ющук. 

Карпати, річка Прут, червень 1980 р. 
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Огляд дослідних ділянок на залізорудних відвалах м. Кривого Рогу,  

22.09.1985 р. 

     

 

    

 

ІІ Всесоюзна координаційна рада з охорони і рекультивації ґрунтів. 

Євген Давидович Ющук проводить екскурсію на дослідній ділянці науковцям регіонів 

колишнього Радянського Союзу – Росія, Білорусія, Литва,  

Латвія, Грузія, Естонія, Молдова, Індія, м. Кривий Ріг, 25.06.1985 р. 
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Доц. Є. Д. Ющук на захисті канд. дисертації Н. А. Бєлової, 

 грудень 1987 р. 

 

 

Пленум наукової ради з проблем біогеоценології і охорони природи АН СРСР,  

м. Дніпропетровськ, 12 червня 1987 р. 
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Польова практика з ботаніки студентів географічного факультету Кривий Ріг,  

озеро Солоне, 1989 р. 

 

 

Студвесна, актова зала Криворізького педінституту, 

 1995 р. 
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Наукова конференція у Педагогічній гімназії № 24 м. Кривого Рогу,  

головуючий – доцент Є. Д. Ющук, 

 травень 1996 р. 

 

     

Робота доц. Є. Д. Ющука за поляризаційним мікроскопом.  

Визначення мінерального складу ґрунтів чорноземів звичайних,  

1998 р. 
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Волинь, 1998 р. 

Зліва направо Ющуки: брат Євген, сестра Олександра, брат Іван  

 

 

Біля храму Воспіння Пресвятої Богородиці с. Навіз Рожищенського району  

Волинської області 

Верхній ряд – отець Анатолій, крайній справа – Є. Д. Ющук,  

28.08.1998 р. 
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Односельчани (зліва направо) Матвійчук Олександра (Ющук), Матвійчуки: 

Олександр Сергійович, його донька Ольга, дружина Зоя, Сергій Павлович. Ющуки: 

Людмила Петрівна, Надія Григорівна; другий ряд: Іван Давидович і Євген Давидович, 

с. Навіз, 1998 рік 

 

 

 

Зустріч у середній школі с. Навіз, 1 вересня 2000 р.,  

друга зліва направо – Л. М. Клімішина, третій - Є. Д. Ющук, 

 четверта – директор школи Л. Г. Клімішина, 

 2000 р. 
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Захист дисертації канд. біол. наук В. М. Савоська. 

Опонент Є. Д. Ющук (зліва), В. М. Савосько (посередині), 2001 р. 

 

    

Біля храму Воспіння Пресвятої Богородиці с. Навіз Рожищенського району  

Волинської області на святкуванні Яблучного Спасу  

Ющуки – зліва направо Семен Давидович, Олександра Давидівна, Євген Давидович, 

19.08. 2001 р. 

 

 

 с. Навіз Рожищенського району Волинської області на святкуванні 

 Дня козацької слави урочище «Острів», справа – Є. Д. Ющук, 19.08. 2001 р. 
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Після захисту дипломної роботи студентки заочного відділення  

Криворізького державного педагогічного університету, 2002 р. 

  

Доц. Є. Д. Ющук з колегами. Декан географічного факультету  

С. В. Ярков (перший справа), 2004 р. 

 

 

Є. Д. Ющук, 2005 р. 
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Є. Д. Ющук  

Посадка берізок біля козацької могили с. Навіз, 2005 р. 

 

Педагогічний колектив на зустрічі 6 травня 2008 р. 

Перший ряд знизу В. Г. Васильченко, Г. Ф. Якименко,  

ректор проф. В. К.  Буряк, проректор з господарської частини М. Я. Золотницький, 

голова профспілки Л. В. Бурман 

Верхній ряд посередині – Є. Д. Ющук. 
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Доц. Є. Д. Ющук зі студентами природничого факультету КДПУ  

на Міжнар. наук. конф. м. Кривий Ріг, 

 2009 р. 

 

 

 

Зустріч з учасниками бойових дій, 5 травня 2009 р. 
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Село Миколаївка Дніпропетровської області  

Зліва направо Ющуки: брат Семен, дружина Людмила, Євген, 2010 р. 

 

 

 

Святкування  Дня Святої Трійці, Щуки: другий зліва направо – Семен Давидович, 

Людмила Петрівна, Євген Давидович,  

с. Миколаївка Софіївського району Дніпропетровської області,  

2010 р. 
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У день Воспіння Пресвятої Богородиці – рушник на пам’ятний знак полеглим козакам 

доби Богдана Хмельницького, с. Навіз, урочище «Острів», вересень 2009 р. 

 

 

Євген Давидович Ющук,  

2011 р. 
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Титульна сторінка книги Є. Д. Ющука, 2011 р. 

 

Презентація книги «СЕЛО НАВІЗ: 

у пам’яті поколінь минулих часів і до сьогодення» 

 Зліва направо заслужений діяч культури Г. Я. Гулько, 

 другий – Є. Д. Ющук отримує подарунок від похресниці  

М. В. Рожнюк (Ковальчук),  

с. Навіз Рожищенського району Волинської області, 16.10.2011 р. 

 

Презентація книги «СЕЛО НАВІЗ: 

у пам’яті поколінь минулих часів і до сьогодення»  

представляє заслужений діяч культури Г. Я. Гулько, с. Навіз  
Рожищенського району Волинської області, 16.10.2011 р. 
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Нагородження Є. Д. Ющука почесною відзнакою «Серце віддаю дітям» громадською 

організацією «Комсомолець Кривбасу» (м. Кривий Ріг), вересень 2011 р. 

 

 

Нагородження Є. Д. Ющука почесною відзнакою «Серце віддаю дітям» громадською 

організацією «Комсомолець Кривбасу» (м. Кривий Ріг),  

вересень 2011 р. 
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Краєзнавець та меценат Є. Д. Ющук біля відновленої за його допомогою козацької 

могили біля с. Навіз Рожищенського району,  

2012 р. 

 

 

   

Біля пам’ятного знаку полеглим козакам часів Богдана Хмельницького урочище 

«Острів», зліва – доц. Є. Д. Ющук, справа – заслужений діяч культури Г. Я. Гулько, 

2012 р. 
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День села 28.08.2012 р, в центрі – Є. Д. Ющук,  

2012 р. 

 

 

 

День працівників освіти. Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «КНУ»,  

05.10.2013 р. 
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Є. Д. Ющук, канд. біол. наук, доцент кафедри ботаніки та екології, 

 член-кореспондент Української екологічної академії наук, 

 2016 р. 

 

 

Координаційна рада з питань організації святкування світлої пам’яті 100-річчя  

з дня народження проф. І. А. Добровольського, 2016 р. 

Зліва направо – В. О. Сапіга, Є. Д. Ющук, Л. В. Григоренко, декан природничого фак-ту, 

І. О. Комарова, заст. декана, Д. П. Степанюк, голова узгоджувальної координаційної ради, 

Е. О. Євтушенко, зав. кафедри ботаніки та екології, В. В. Качинська – викладач кафедри 

ботаніки та екології. 
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День святкування 100-річчя з дня народження проф. І. А. Добровольського.           

Викладачі каф. ботаніки та екології Криворізького педагогічного інституту  

ДВНЗ «Криворізький національний університет». 

Зліва направо третій – Є. Д. Ющук,  

у центрі – зав. кафедри ботаніки та екології Е. О. Євтушенко, 

 14.04.2016 р. 

  

 

 

         

Святкування світлої пам’яті 100-річчя з дня народження проф. І. А. Добровольського,  

14 квітня 2016 р. 
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Нагородження Радою громадських організацій «Кривий Ріг – рідне місто моє»  

Є. Д. Ющука медаллю «Майбутнє – в єдності поколінь»  та Похвальною грамотою 

Дніпропетровської облради, 14.04.2016 р. 

 

Доц. Є. Д. Ющук з випускниками природничого факультету Криворізького державного 

педагогічного інституту: О. Б. Поліщук, зав сектора бібліотеки,  

Ю. С. Душко, бібліограф бібліотеки 

 

Викладачі природничого факультету. Сидять (зліва направо): 

заступник декана І. А. Комарова, декан природничого факультету Л. В. Григоренко, викладач каф. 

ботаніки та екології В. В. Качинська, зав. каф. хімії та методики її навчання Т. В. Старова.  

Стоять (зліва направо): викладачі Є. Д. Ющук, В. В. Коцюруба, зав. каф. зоології, фізіології та 

валеології В. І. Стригунов, зав. каф. ботаніки та екології Е. О. Євтушенко, 

 2016 р. 
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ПРОМИСЛОВІ ВИРОБИ АВТОРА  

Є. Д. ЮЩУКА 

 

 

Корито з дерева для домашніх потреб,  

1985 р. 

 

 

 

Рубель з качалкою для прасування білизни, 

1985 р. 
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Горщик. Спіральне плетіння, солома,  

1985 р. 

 

 

 

Овальна підставка. Корінь сосни, спіральне плетіння,  

1987 р. 
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Овальна підставка. Корінь сосни, спіральне плетіння,  

1987 р. 

 

 

 

Корзинки. Ажурне плетіння. Корінь сосни, 

 1987  р. 
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Овальні підставки.  

Корінь сосни, спіральне плетіння, 

 1987 р. 

 

 

Корзинка декоративна звичайного плетіння.  

Лозовий прут,  

1987 р. 

 



 75 

 

Корзинка господарська.  

Абажур для освітлювальної лампи.  

Звичайне плетіння, лозовий прут,  

1987 р. 

 

 

 

Різні види синичників: дво- і одноповерховий, 

 2010 р. 
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Вітряки, що приводяться в рух вітром,  

2010 р. 
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Криниця з надбудовою пристрою для діставання води,  

2010 р. 

 

 

    

Синичники, робота Є. Д. Ющука,  

2015 р. 
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Колесо для вала криниці,  

2016 р. 
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