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 Олександр Іванович Ющенко - український психіатр, академік АН УРСР. Випускник медичного факультету 

Харківського університету. В 1893-1897 рр. працював у Харкові, Варшаві, Петербурзі. З 1930 року 

працював в Інституті удосконалення лікарів і Українському інституті клінічної і соціальної психогігієни, а з 
1932 року – в Українській психоневрологічній академії в Харкові. Автор понад 120 праць, присвячених 

дослідженню мікроскопічної будови симпатичних вузлів тварин і людини, прогресивного паралічу у дітей, 

психопатій і неврозів, вченню про конституцію людини. Один із засновників біохімічного напряму в 

психіатрії. Ім’я О.І. Ющенка присвоєно Вінницькій обласній психоневрологічній лікарні (працював у ній 

ординатором і прозектором у 1897–1901 роках. Праці «Сущность душевных болезней и биохимические 

исследования их» (1912),«Вопросы классификации, профилактики и лечения так называемых 

травматических неврозов» (1935). 
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Ющенка – однієї із найстаріших та найбільших  багатопрофільних спеціалізованих психіатричних лікарень в Україні. У 

ньому відображені передумови та питання будівництва психіатричного велетня, освітлені основні періоди його 

розбудови та діяльності, вміщені розповіді про життя та працю видатних психіатрів, науковців, практичних лікарів, які 

складають золотий фонд історії лікарні. 
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