
 

Книжкова  полиця: 

“Я - люд цілив. З людьми я був щоденно”  
М.А.Касьян 

 До 80-річчя в від дня народження (10.04.1937 - 28.10.2009) 
 

  Запрошуємо користувачів ознайомитися з  книжковою  полицею. 

 Оригінали документів можна переглянути у читальному залі 

відділу обслуговування ВОНМБ. У разі зацікавленості в матеріалах 

окремих статей із зазначених видань, рекомендуємо скористатися 

сервісом “Електронна доставка документів” www.vinmedlib.org.ua з 

метою одержання повного тексту. 

 

 

 

Щасливий я тим, що в мене 
повірили люди, що приходили і 
приїздили вони до мене з усіх усюд 

на виздоровлення чи покращення 
стану їх здоров’я, що вони 
полюбили мене.  
   М.А.Касьян "Думи мої, думи мої..." 
 

 

Микола  Андрійович Касьян - український лікар - остеопат, 

академік Української академії наук, Заслужений лікар України, 

Народний лікар СРСР, родоначальник мануальної терапії в СРСР 

та Україні, підполковник медичної служби запасу, меценат. Його ім'я 

було занесено в Книгу рекордів Ґіннесса 1993 року за те, що 

протягом 1990 року він вправив хребетні диски 41 тисячі 251 

хворому, серед яких 19 тисяч 359 дітей.     

                                                                                            
Вікіпедія 

 

    Микола  Андрійович Касьян народився 10 квітня 1937р. в  селі 

Бережнівка Кобеляцького району на Полтавщині. В 1960 році 

закінчив Харківський державний медичний інститут, по закінченню 

якого працював заступником головного лікаря Товстенського району 

Тернопільської області. Далі - служба у військах МООП Казахської 

РСР, робота головним лікарем  Верхньодніпровської 

райсанепідемстанції, Галичської райсанепідемстанції, а з 1971 року і 
до останніх днів - лікарем Ліщинівського психоневрологічного дому-



інтернату Кобеляцького району. З 1982 року - відмінник охорони 

здоров'я, лікар вищої категорії. 25 травня 1988 року отримав звання 
"Заслужений лікар України", 15 червня 1990 року - "Народний лікар 

СРСР". Підполковник медичної служби запасу, Академік Академії наук 

національного прогресу. 

Урядові нагороди: Орден "Знак шани", Орден князя Ярослава 

Мудрого, медалі. Церковні нагороди: "Орден Святого Нестора-

літописця", "Орден Святого рівноапостольного князя Володимира". 

Нагороджений "Орденом Николая Чудотворця" за примноження 

добра на землі. Перший і єдиний лікар колишнього СРСР, 

нагороджений золотою медаллю ім. Ю. Гагаріна. В 2000 році 

Українською Академією наук національного прогресу нагороджений 

золотою медаллю ім. Платона "За визначні досягнення в прогресі 

суспільства". Автор книг "Тернисті шляхи костоправа" (видавництво 

"Знання", Київ, 1990р.), "Думи мої, думи мої" (видавництво 

"Кобеляки", 1997р.), декілька нарисів, оповідань, поезій. 

 Помер 28 жовтня 2009 р. в Кобеляках, Полтавської обл.  

                                              kasyan.org.ua›ua/dynasty/nikolay-andreevich 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://kasyan.org.ua/


Я - люд цілив.  З  людьми я був щоденно 
  
  

Я - люд цілив.  
З    людьми я був 

щоденно, 
щоденно з ними жив і  

буду  жить, 
і з гордістю я ніс життя  

знамено, 
  не зупиняючись ніде і на мить.                                                                                             

                                                
Касьян М.А., 1999 

 

 

 

Касьян М.А. дарував радість ходити і 

жити без болю 

 
 

     Касьян М.А. – людина - 
легенда, який довів своєю 
працею і знаннями, 
переданими з покоління в 
покоління, що він може  
допомагати людям, рятувати 

практично в безнадійних 
ситуаціях. За свою довголітню практику 
допоміг мільйонам хворих,  даруючи радість 
ходити і жити без болю. 
 



 

                                                                     

Руки Касьяна щодня 

піднімали не менше  30 

тонн і робили не менше 

75 тисяч ударів.                                  

 

 

 

 

 

Філософія  життя 
    

  Філософію життя Микола 

Андрійович вбачав найперше у 

тому, що замислюється сам і 

допомагає нам замислитися, 

що ми живемо між добром і 

злом, поряд з Геніями 

Людства. Перечитуючи його 

монографії та вибрані поезії, 

задумуємося, що в них - життя 

автора, його стихія, його любов, любов до 

рідного краю, до Батьківщини, до життя, до 

праці, до людей, рідних і близьких. 

 

 

 



Теми вибраних поезій М.А.Касьяна: 

1. Любов до рідної Батьківщини - України, дорогої серцю 
Полтавщини, найріднішої у світі Кобеляччини 
(«Прекрасна, єдина», «Пісня про Полтаву», 
«Полтавщині», «Пісня про Кобеляки»). 

2. Найцінніше сьогодні для кожного українця - мир на 

Землі (« Я - за життя», «На вахті миру»). 

3. Людина живе на Землі , щоб творити добро і 
милосердя. («Проявляйте милосердя», «В ім’я людини»). 

4. Праця вершить дива («Леоніду Михайловичу 
Вернигорі», «Побажання») 

5. Любов вічно жива («Колгоспне весілля», «Дружині з 
лікарні», «Ні, не забуду ніколи», «Подаруй мені щастя»). 
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Електронні ресурси: 

4.Божий Дар Миколи Касьяна  [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://podrobnosti.ua/279723-bozhij-dar-mikoli-

kasjana.html 

5.Він лікував і тіло й душу. М.А.Касьян [Електронний ресурс] 

-Режим доступу : 

http://radakob.gov.ua/publ/m_a_kasjan/2-1-0-266 

6.Касьян М.А. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

uk.wikipedia.org›wiki/Касьян_Микола_Андрійович 

7. Касьян Николай Андреевич [Електронний ресурс] – Режим 

доступу:http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/321732 

8. Касьян М. А. - Тернисті шляхи костоправа[Електронний 

ресурс] – Режим доступу : 

http://libportal.net/knigi/raznoe/15592-kasyan-m-a-

ternist-shlyahi-kostoprava.html  

 

9.Центр мануальної терапії ім. Академіка Касьяна М.А. 

[Електронний ресурс] - Режим доступу : 

http://kasyan.org.ua/ua/dynasty/nikolay-andreevich 

10. Касьян Никола Андреевич - лучший в мире 
"хироправт", лауреат Книги Рекордов Гиннесса  

[Електронний ресурс] - Режим доступу : 

http://vidoz.pp.ua/video/im6GdLDX8t1.html 
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