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Народився 28  серпня 1974  р. в  м. Пирятин Пол-
тавської обл. у  родині вчителів. Батько, Іван 
Миколайович Ющенко, викладав фізичне вихо-

вання. Мати, Тетяна Іванівна Ющенко,  — вчителька 
початкових класів.

Зі шкільної парти цікавився точними науками, дослі-
дженням процесів та явищ, що відбуваються в навколиш-
ньому світі. Окрім того, на вибір майбутньої професії, безу-
мовно, вплинуло виховання в сім’ї вчителів, бажання про-
дов жити славну педагогічну династію.

Відтак після закінчення школи, в  1991  р., Валентин 
Іванович вступив на фізико-математичний факультет 
тодішнього Полтавського педагогічного інституту імені 
В. Г. Короленка.

Найяскравіші спогади про університетську пору для 
Валентина Ющенка насамперед пов’язані із першими рока-
ми навчання — періодом, коли для кожного студента й на 
парах, і поміж ними відкривається багато нового, незвично-
го, незвичайного та навіть надзвичайного. Це був час карко-
ломних творчих злетів, запаморочливих планів на майбут-
нє, шаленого нуртування енергії — час квітучої юності.

Між предметів, які найбільше запам’яталися, В. І. Ющен-
ко називає педагогічну майстерність, психологію, релігіє-
знавство, медицину, математичний аналіз, загальну та тео-
ретичну фізику, викладачі яких надзвичайно творчо підхо-
дили до подання матеріалу, вміли зацікавити студентів, 
заволодіти увагою аудиторії та утримувати її не тільки про-
тягом пари, а й упродовж усього періоду навчання. Особлива 
подяка декану фізико-математичного факультету Олексан-
дру Пантелеймоновичу Руденку  — за мудрість та вміння 
розкрити потенціал особистості, непохитну віру в кожного 
студента і його майбуття.

Після закінчення інституту в 1996 р. В. І. Ющенко пра-
цював учителем фізики та математики у Великокручанській 
загальноосвітній школі на Полтавщині.

З 2001 р. розпочав діяльність у нафтогазовій сфері. З 2003 
до 2005 р. обіймав посаду головного інженера Глобинського 
управління експлуатації газового господарства, з  2005 до 
2007 р. — начальника Шишацького управління експлуатації 
газового господарства ВАТ «Полтавагаз». З 2007 р. — голо-
вний радник голови правління ВАТ «Житомиргаз». У 2008 р. 
Валентин Іванович Ющенко був призначений головою 
правління ВАТ «Житомиргаз» (з  2010  р.  — ПАТ «Жи то-
миргаз»).

Зараз «Житомиргаз»  — це публічне акціонерне товари-
ство із газопостачання та газифікації, яке забезпечує природ-
ним та скрапленим газом 480 тисяч сімей Житомирської 
області, п’ять тисяч комунально-побутових об’єктів та більше 
200 промислових підприємств. У штаті компанії працює дві 
тисячі шістсот осіб. Безпека життя та здоров’я споживачів — 
це пріоритети роботи ПАТ «Житомиргаз», тому кожен пра-
цівник компанії, виконуючи свої професійні обов’язки, керу-
ється правилом: «Житомиргаз» — за безпеку споживачів».

Нині В. І. Ющенко не облишив починань періоду свого 
учителювання, продовживши в межах теперішньої трудової 
діяльності реалізацію проектів, спрямованих на підтримку 
творчо обдарованих дітей. Зокрема, ПАТ «Житомиргаз» 
регулярно проводить конкурс дитячого малюнка «А  у нас 
в квартирі газ». Для підтримки корпоративного духу та здо-
рового способу життя серед працівників підприємства 
в  «Житомиргазі» продовжено традицію проведення спар-
такіад.

Валентин Іванович Ющенко нагороджений Почесною 
грамотою Національної акціонерної компанії «Нафтогаз 
України» (2010), Почесним знаком ФПУ «За розвиток соці-
ального партнерства» (2010), Грамотою Житомирської 
обласної ради за багаторічну сумлінну працю, особистий 
внесок у  розвиток газифікації та газопостачання області 
(2011), Почесною відзнакою Національної акціонерної ком-
панії «Нафтогаз України» ІІІ ст. (2013) .

Валентин Іванович вважає, що університет відіграв 
у його житті надзвичайно вагому роль, заклавши фундамент 
для майбутнього професійного та особистого розвитку, 
насамперед завдяки високому професіоналізмові викладаць-
кого складу та правильній мотивації до навчання. Отримані 
під час навчання знання та навички протягом усього життя 
ставали йому в  пригоді на різних посадах та в  різних 
си туаціях.

Він і  нині не втратив зв’язку з  рідною альма-матер, 
часто зустрічається із однокурсниками та викладачами 
університету.

Визначальними рисами характеру Валентина Івановича 
Ющенка є працелюбність, оптимізм, винахідливість, далеко-
глядність. Він вважає, що найбільше багатство в сучасному 
світі — це час, тому його потрібно використовувати з макси-
мальною користю. В  людях Валентин Іванович найбільше 
цінує ентузіазм, блиск у очах, енергію та волю до життя.

Одружений. Разом із дружиною виховують двох дітей.
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