
 

 

Малинський лісотехнічний 
коледж – найбільший серед 
профільних навчальних 
закладів та єдиний 
навчальний заклад 
Житомирщини І-ІІ рівнів 
акредитації з підготовки 
молодших спеціалістів 
лісової галузі. 
За останні роки відбулося 
стрімке зростання коледжу: 
відкриті нові спеціальності, 
відділення профосвіти, 
зросла кількість студентів 

денної та заочної форми навчання. 
Малинський лісотехнічний коледж – один з 

небагатьох навчальних закладів України, який 
завжди сміливо й послідовно намагається 
запроваджувати освітні інновації щодо змісту та 
структури навчальних програм, щодо відкриття 
нових напрямів і спеціальностей. 

Викладацький склад коледжу завжди 
усвідомлював історичну та суспільну місію та 
відповідальність за якісну освіту. 

Коледж відкритий для співпраці: маємо 
партнерські зв’язки на рівні угод із багатьма 
університетами нашої держави, із польськими 
навчальними закладами, із середніми освітніми 
закладами України. 

Дев’яносто років від часу заснування 
нашого закладу – дата, з якою пов’язані і минуле, 
і сьогодення, і час роздумів про прийдешнє, 
творцями якого є ми з вами. 

Висловлюю глибоку вдячність Вам – 
студенти, викладачі, працівники, за клопітку 
працю задля розвитку нашого коледжу, задля 
гідного продовження наших славних традицій. 
Бажаю всім нам надалі з високим творчим 
натхненням і наснагою примножувати здобутки 
коледжу на благо і во славу України! 

З повагою  
Ігор Дмитрович Іванюк,  
директор коледжу. 

Періодичне видання  колективу викладачів та 
студентів  Малинського лісотехнічного коледжу 
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З нагоди ювілею,  

від дня за-

снування коле-

джу весь колектив ре-

дакції газети 

”Пролісок” щиро вітає 

рідний навчальний заклад зі знаменною по-

дією! Від усього серця ми бажаємо процві-

тання, успіхів, розвитку, злетів, непохитно-

го оптимізму, пишатися досягненнями своїх 

вихованців! Нехай завжди нашу навчальну 

домівку супроводжує щаслива зоря вдачі, 

Боже благословення і панують любов, зла-

года та добробут! Бажаємо довгих років іс-

нування та студентів, які з гордістю будуть 

представляти коледж на різних олімпіадах, 

змаганнях, конкурсах, конференціях не ли-

ше в нашій країні, а й за її межами! 

Хочеться подякувати за турботу та чудову 

атмосферу в коледжі всьому викладацькому 

колективу, який щиро ділиться своїми знан-

нями, по-новому відкриває для молоді світ 

життя, майбутнього фаху,  інтелектуального 

розвитку й творчої самореалізації, де існу-

ють повага, розуміння та підтримка. 

Не одне покоління висококваліфікованих 

фахівців випустили ці стіни,  і ми впевнені, 

що кожен випускник згадує коледж  із вдяч-

ністю і теплом у серці. Нехай і далі примно-

жуються досягнення закладу в найважливі-

шій справі українського суспільства - фор-

муванні високоосвіченої, творчої, духовно 

багатої людини. Тож  нехай збігають роки, 

а коледж і надалі йде пліч-о-пліч з молод-

дю! 

Колектив газети «ПроЛісок».  



На почат-

ку 1927 

року, за 

ініціативи Всеукраїнського 

управління лісами та Коростен-

ського окружного ви-

конкому, на базі Біло-

коровицького головно-

го лісництва Олевсько-

го району Житомирсь-

кої області було ство-

рено лісову професій-

ну школу, від якої і бе-

ре початок історія коледжу. Першого жовтня 

1927 року розпочалися 

заняття в школі. На по-

чаток 1929/30 навчаль-

ного року було збудова-

не навчальне приміщен-

ня, всі учні були забез-

печені житлом, школа 

мала власне підсобне 

господарство.  
Восьмого травня 1930 року відбувся пер-

ший випуск спе-

ціалістів лісної 

професійної 

школи, закінчи-

ло 

школу 

27 чо-

ловік – 

вони 

отримали кваліфікацію "технік лісово-

го господарства". 

Весною 1931 року було проведе-

но другий випуск профшколи, у цьому 

ж році лісову профшколу було реорганізовано в 

Білокоровицький лісний технікум. У жовтні 193-

1 року технікум було переведено на хутір Гамар-

ня біля міста Малина, у колишній маєток Ми-

хайла Миклухо-Маклая. На той час у технікумі 

навчалося майже сто учнів. 

У 1932 році відбувся перший випуск техні-

ків – лісоводів Малинського лісного технікуму.   

1937 року технікум стає самостійним 

навчальним закладом, змінює назву на 

Малинський лісотехнічний технікум, і 

в такому статусі діяє до 2005 року, ко-

ли 

відбулася ре-

організація в 

коледж. 

У роки 

Другої світо-

вої війни бу-

ло майже 

знищено на-

вчальні приміщення та  устаткування. Почав від-

новлювати свою роботу технікум на по-

чатку 1944 року у тяжких матеріальних 

умовах. 

Протягом своєї історії технікум профілю 

не змінював, але відповідно до вимог ча-

су вводились одні спеціальності, закри-

валися інші:  "Лісове господарст-

во",  "Лісоексплуатація", "Будівництво і 

експлуатація лісовозних доріг", 

"Технологія лісозаготівель", "Технологія целю-

лозно-паперового виробництва", "Обладнання 

целюлозно-паперового виробництва", 

"Лісохімічне виробництво".  

Нині Малинський лісотехнічний коледж 

продовжує славні 

традиції підготов-

ки молодих спеці-

алістів. Основний 

контингент студе-

нтів – із лісових 

районів Рівненсь-

кої, Житомирсь-

кої, Київської об-

ластей.  
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На денному та заочному відділеннях сього-

дні ведеться підготовка з семи спеціальностей: 

– "Лісове господарство"; 

– "Експлуатація і ремонт обладнання лісо-

вого комплексу»; 

– "Лісозаготівля та пе-

рвинна обробка деревини"; 

– "Обробка деревини"; 

– " Бухгалтерський 

облік", 

– "Мисливське госпо-

дарство", 

– 

"Землевпорядкування". 

За роки своєї діяльно-

сті Малинський лісотехніч-

ний коледж випустив понад 

22 тисячі спеціалістів для лісового господарства, 

лісової та паперової промисловості, інших галу-

зей народного господарства. Випускники навча-

льного закладу працювали і працюють майже в 

усіх країнах світу. Багато із них за доблесну пра-

цю відзначені високими нагородами держави, 

стали Заслуженими лісівниками України, науко-

вцями. 

Цього року викладачі, студенти та випуск-

ники святкують 90 років від дня заснування рід-

ного навчального закладу. Багато відгуків студе-

нтів, спогадів випускників можемо почути та 

прочитати про коледж: 

« Коледж дуже гарний, знаходиться на бере-

зі прекрасного водосховища. Викладачі 

пояснюють дуже гарно з використанням 

мультимедійних приладів. Практики ду-

же гарні та повчальні. Не шкодую усім 

проведеним рокам у коледжі»; 

«Вважаю роки навчання у Малинському лісо-

технічному технікумі (1965-1969) най-

більш пам'ятними у моєму житті. Знан-

ня, отримані в технікумі, дозволяли мені 

впевнено вирішувати виробничі завдання 

будь-якої складності. Але найголовніше, 

що мені дав технікум - путівку у велике 

життя: позначилася хороша теоретична 

підготовка, за що, ще раз, низький уклін 

викладацькому колективу»; 

«1993 - 1997рр. це найкращі роки які проведе-

ні на очній формі навчання. Педколектив 

супер як у педагогічному так і в людсько-

му відношенні !!!»; 

Здобув хороші знання і практичний досвід у 

цьому прекрасному навчальному закладі, 

що послужило мені хорошою базою для 

здобуття вищої технічної освіти, успіш-

ній роботі в колективах. Казкове місце 

розташування технікуму 

в оточенні хвойного лісу 

і р. Ірша залишили най-

прекрасніші спогади на 

все життя, прищепили 

любов до природи»; 

«Навчальна база техні-

куму дуже сильна. Ви-

кладачі знають свою 

справу. Навчання в уні-

верситеті після техніку-

му - це відпочинок…». 

У різні часи, в різних со-

ціально-економічних умовах працювали на зага-

льний результат – створення, розбудову і розви-

ток навчального закладу та підготовку спеціаліс-

тів для лісової галузі директори: 

1928-1929 - Бем Володимир Максимиліянович  

1929- 1937 - Кучер  Зіновій  Савич 

1937-1941, 1946-1951 - Дубровець Микола Пили-

пович 

02.1944 -05.1944 - Димнич Аксентій Пантелей-

монович 

05.1944-11.1944 - Кушпильов Микола Оверкович 

1944-1946 - Петров Іван Петрович 

1951-1954 - Романов Іван Васильович 

1954-1968 - Корнійчук Анатолій Федосійович 

1968-1973  - Савін Іван Петрович 

1973-1975 - Чирва Іван Калістратович 

1975-1985 - Філіпович Ростислав Миколайович 

1985-1992 - Тищенко Василь Гаврилович 

1992-1997 - Фесюк Анатолій Володимирович 

1997-1999 - Борук Валерій Іванович 

2000-2005 - Сав’юк Михайло Михайлович 

2005-2010 - Дзюбенко Микола Миколайович 

2010-2011 - Дзюбенко Олександр Миколайович  

З листопада 2011року - Іванюк Ігор Дмитрович. 

А.Петров, студент БО-21гр. 
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 - 2005 року Малинський лісотехнічний технікум 
реорганізований у Малинський лісотехнічний ко-
ледж. 

 - Упродовж 1999-2010 років була відкрита спеціа-
льність «Оброблювання деревини»; почав працюва-
ти консультативний пункт Національного універси-
тету біоресурсів і природокористування України. 

 - 2012 року почала здійснюватися підготовка фа-
хівців за спеціальністю «Мисливське господарство», 
«Землевпорядкування»; отримана ліцензія щодо 
здійснення довузівської підготовки громадян; запо-
чатковано співпрацю з лісовою школою Республіки 
Польща. 

 - 2013 року відкрита нова спеціальність – «Зелене 
будівництво та садово паркове господарство»; запра-
цювало творче об’єднання  «МІХ» (радіо, газета 
«ПроЛісок», телебачення, волонтерський загін 
«Надія»). 

 - 2014 року створені і обладнані сучасними муль-
тимедійними засобами лекційні аудиторії та комп’ю-
терні класи; коледж, спільно з ПАТ «Мотор Січ» і 
Державним агентством лісових ресурсів України за-
початкували Всеукраїнські змагання між студентами 
коледжів України - «Лісоруб»; провідні викладачі 
коледжу – розробники Галузевих стандартів вищої 
освіти України спеціальностей «Лісове господарст-
во», «Лісозаготівля та первинна обробка деревини», 
«Експлуатаціа та ремонт обладнання лісового ком-
плексу»; отримана ліцензія на підготовку водіїв ка-
тегорії «В» і «С». 

 - 2015 року створений меморіальний музей видат-
ного вченого М.Миклухи-Маклая; проведена науко-
во-теоретична конференція «Родина Миклухо-

Маклаїв у історичному, 
культурно-освітньому та 
духовному просторі Ма-
линщини», учасниками 
якої стали провідні науко-
вці країни; 
за сприян-
ня Інститу-
ту  літера-

тури імені Т.Г.Шевченка НАН Украї-
ни, розпочала роботу Шевченківська 
світлиця;  

укладені договори про співпрацю з 
ЖНАЕУ, НУБіПУ,  ЛТУ і відкрита 
навчально-наукова лабораторія НУБі-
ПУ; проведена ювілейна щорічна  акція «Майбутнє 
лісу в твоїх руках; на базі спортивного комплексу 

коледжу вперше відбувся обласний чемпіонат із ві-
льної боротьби Житомирщини серед юніорів та юні-
орок. 

 - 2016 року вперше, за сприяння і участі відомих 
науковців та артистів України відбулося літературно
-мистецьке Шевченківське свято «Даруй словам свя-
тую силу»; відкрита музейна експозиція «Родина 
Миклух»; укладений договір про співпрацю з Ви-
щою школою Агробізнесу в м.Ломжа республіка 
Польща; коледж на рівні з університетами, наукови-
ми установами та підприємствами екологічного 
спрямування став засновником Поліського екологіч-
ного кластеру. 

Проведений значний обсяг робіт щодо ремонту 
існуючих об’єктів навчального призначення (заміна 
старих вікон новими, суттєво змінився естетичний 
вигляд навчальних корпусів і гуртожитків) і соціаль-
ної сфери, благоустрій території. 

На сьогодні в коледжі нараховується понад тисячу 
студентів, підготовку яких здійснюють 85 кваліфіко-
ваних викладачів, понад 60 % яких мають вищу та 
першу кваліфікаційну категорії, 
мають великий виробничий та 
педагогічний досвід. Саме тому 
всі випускники Малинського тех-
нікуму / коледжу демонструють 
дуже хороший рівень підготовки, 
а це найкраща і головна оцінка 
для будь-якого навчального за-
кладу. 

Але це не означає, що коледж 
досяг вершини розвитку. Процес 
вдосконалення немає межі, і сьо-
годні колектив працює над тим, щоб навчальний за-
клад і далі продовжував свої слав-
ні традиції, і розвивався і забезпе-
чував лісову галузь кваліфікова-
ними спеціалістами.  

 


