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Періодичне видання  колективу викладачів та 
студентів  Малинського фахового коледжу 

 

Мико́ла Микола́йович Миклу́хо-Макла́й (Миклу́хо-Макла́й)   

 

М. М. Миклухо—Маклай — 

вчений, мандрівник, гуманіст 

 

Історична довідка  

“  ...Я витримаю бурі і негоди, 
     Під шквалами—вітрами  

не зігнусь. 
Вернусь  

до українського народу, 
Я неодмінно 

   в Малин повернусь...” 
                           Валерій   Лісовський 
 

             17 липня  1846 року– народився Микола Миколайович Миклухо-Маклай, видатний  

етнограф, географ, антрополог і гуманіст. Походив із козацького роду Миклух.      Вивчав 

корінне населення Південно-Східної Азії, Австралії й Океанії, зокрема папуасів Нової  

Гвінеї. Захищав інтереси колоніальних народів, виступав проти расизму і колоніалізму. 

Науково обґрунтував біологічну повноцінність людей усіх націй і рас. Автор майже  

160-ти наукових праць, які не втратили свого значення й сьогодні. У 1886-1887 роках 

приїжджав до Малина Житомирської області, у маєток матері. У Малині вивчав  побут 

та звичаї поліщуків, антропологічну будову місцевих жителів. Виявляв цікавість до 

походження древлян та їхньої історії. Також досліджував фауну Криму, Чорного моря. 

Не раз бував на Київщині. В Лівадії зустрічався з царем Олександром ІІІ, однак  

підтримки своїм проектам не отримав . Помер у Санкт-Петербурзі 14 квітня 1888 року. 

 



. 
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«Необхідно щось важливе зробити для людей, і лише тоді ти 

Інтерв’ю з                       
директором  

Малинського  

фахового коледжу  

Ігорем                                
Дмитровичем  

Іванюком 

- Ігоре Дмитровичу, ви очолюєте освітній  
заклад технічного спрямування, але разом з  
тим, гучно та велелюдно відзначаєте  
знаменну дату одного з найбільших  
гуманістів  світу  - М. М. Миклухо – Маклая? 
 

Протягом останнього десятиріччя наш заклад осві-
ти, поряд із основною діяльністю, активно   займа-
ється культурно-просвітницькою та історико-
краєзнавчою роботою. Нами спільно з провідними 
фахівцями науково-дослідних інститутів НАН Ук-
раїни, музеїв України, громадськими                      
організаціями,Українським географічним               
товариством та меценатами створено ряд             
експозицій і виставок, проведено  низку тематич-
них конференцій та наукових читань. Велич кожно-
го краю – в людях, які тут жили та живуть. І особ-
ливо в тих людях, котрі своїми справами зробили 
внесок у розвиток науки, економіки, культури, осві-
ти. Тому не випадково, що у нашому коледжі про-
ходять Маклаївські читання, започатковані ще з 
2013 року. За цей проміжок часу у нас відбулися 
конференції «Родина Миклухо- Маклаїв  крізь при-
зму віків», присвячена140-річчю з дня   переїзду 
родини Миклухо-Маклаїв на Малинщину, проведе-
на 11 грудня 2013 року; «Сучасні проблеми науко-
вої та духовно просвітницької діяльності Миклухо-
Маклая», присвячена 145-річчю переїзду родини 
Миклух на Малинщину, 30 травня 2018 р.. Цьогоріч 
- Маклаївські читання «Діяльність та дослідження 
М.М.Миклухо-Маклая: історичні та сучасні погля-
ди», присвячені 175-річниці від дня народження М. 
М. Миклухо-Маклая. Також  плануємо провести 
ряд заходів, видати альманах «Обрій».духовно про-
світницької діяльності Миклухо-Маклая», присвя-
чена 145-річчю переїзду    родини Миклух на Мали-
нщину, 30 травня 2018 р. Цьогоріч-Маклаївські чи-
тання Головною    метою видання альманаху є уві-
ковічення    духовної спадщини одного з найбіль-
ших  гуманістів XIX століття –Миколи Миколайо-
вича Миклухо-Маклая.До цього   видання увійдуть 
матеріали усіх конференцій, зустрічей, круглих сто-
лів, читань та інших   заходів, які відбувалися на 
базі   Малинського  лісотехнічного коледжу.   
      

Малинський фаховий коледж зберігає пам'ять 
про  видатну сім'ю. Але, на жаль, всесвітньо ві-
домий вчений в Україні майже забутий. Як Вам 
вдається зберігати  та популяризувати  пам'ять 
про М. М. Миклухо – Маклая? 
 
Всесвітньо відомий учений в Україні майже забу-
тий, тому    більшість мало знає про нього, на жаль. 
Адже   Маклай має українське коріння, походить зі 
славного роду запорозьких козаків, чим дуже пиша-
вся, називаючи себе нащадком Тараса Бульби. Лю-
бов до України йому прищепив батько – Микола 
Ілліч Миклуха, який     народився в Чернігівській 
губернії.  
 

 

 

 

.Пам'ять про цю видатну сім’ю живе у серцях 
малинчан, в топонімах Малинщини. Та саме 
наш коледж щоденно безпосередньо живе з 
цим «прізвищем» - лише тут, на території    
коледжу, збереглася майже в первинному   
стані частина маєтку Миклух. У 1873 році     
родина Миклух повернулася на батьківщину 
батька. Катерина Семенівна, мати відомого 
гуманіста, прожила в Малині більше 30 років. 
Незважаючи на хвороби і необхідність матері-
ально допомагати знаменитому синові, вона 
підтримувала в належному стані свій будинок 
і старовинний парк, сприяла добудові народ-
ного училища та церковнопарафіяльної школи. 
Старший  син, Катерини Семенівни, Сергій на 
її прохання теж переїхав до Малина, де працю-
вав мировим суддею, та в усьому допомагав 
матері. Як чесний і непідкупний чиновник, 
Сергій Миколайович користувався повагою 
серед місцевого населення. Микола Микола-
йович теж навідує рідних у Малині. Тут у Ма-
лині, вчений працював над новими публікація-
ми, впорядковував архіви. Висаджував у парку 
екзотичні рослини, що привіз з далеких подо-
рожей. Милувався чудовими краєвидами, ціка-
вився побутом місцевих жителів, походжен-
ням древлян, їх історією, найдавнішою дольо-
довиковою рослиною – азалією понтійською, 
яка збереглася лише на Поліссі і росла в на-
вколишніх лісах. Брат М. М. Миклухо–Маклая 
Володимир Миколайович (1853 – 1905) -
російський морський офіцер, капітан 1-го ран-
гу, герой Цусімської битви.  Щоб бути ближче 
до родини купив у Києві будинок (за ниніш-
ньою адресою - Мала Житомирська, 17). Єди-
ною в родині, хто розумів Миколу Миколайо-
вича і вірив у його славне майбутнє була його 
сестра Ольга. У 1897 р. до Малина переїжджає 
Михайло Миколайович Миклуха. У цей час  
Катерина Семенівна придбала ще один маєток 
неподалік від Малина в урочищі Гамарня 
(колишня власність князів Щербакових), де 
були залишені фундаменти від будови та мале-
нький дерев’яний будиночок. Михайло оселя-
ється саме в Гамарні.Михайло Миколайович 
займався господарською діяльністю, був  ме-
ценатом, прогресивним господарником – пік-
лувався про своїх робітників, наділяв їх зем-
лею для будівництва осель та допомагав із бу-
дівельними матеріалами. У пам’ять про нього 
місцеві жителі до сьогоднішнього дня назива-
ють цей район «Михайлівкою».  Родина Мик-
лух зробила значний внесок у господарсько-
економічне та суспільно-культурне життя на-
шого краю, дала поштовх подіям, що відбува-
тимуться пізніше, адже саме в їхньому маєтку 
згодом розпочне  свою роботу Малинський 
лісотехнічний технікум. Безперечно, Україна, 
маючи такий духовний потенціал, може повес-
ти за собою людство на шляху до вищої мети, 
яку більше ста років тому намітив Микола 
Миколайович Миклухо-Маклай. Тільки прин-
цип рівності всіх націй і народів, гуманізм та 
милосердя, можуть забезпечити мир та сталий 
розвиток на планеті Земля. 
Благословенна наша українська земля, якщо 
вона продовжує народжувати таких людей – 
справжніх світочів духу нашого часу. 
Маю надію, започаткована нами справа увійде 
у вічність. 
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Вшанування видатного вченого – Миколи Миколайовича Миклухо-Маклая 

Відкриття  меморіальної  дошки  на ро-
динному будинку до 175-річчя  від  дня  наро-
дження  М. М. Миклухо –  Маклая  (зліва на-
право: Залізко      Владислав, студент      Ма-
линського      фахового         коледжу,   Олеще-
нко В.І., віце-президент, в.о.президента     
Українського  географічного  товариства,   ка-
ндидат      географічних наук). 

Під час проведення      Маклаївських читань,             
присвячених 175-річчю  від  дня  народження          
М. М. Муклухо – Маклая, 2021р. 

У Маклаївському сквері,      
біля      віртуальної мапи      

«Подорожуй   по–сучасному»,2021р. 

 

Відкриття   туристичного   маршруту  у    
Маклаївському   сквері (зліва направо: Скидан 
О.В.,  ректор Поліського національного              
університету,  Федоренко В.І., голова                 
Житомирської обласної    ради, Іванюк І.Д.,        
директор Малинського фахового коледжу,         
Ситайло О.Г., Малинський міський     голова). 

 

Репортаж із місця подій 
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Щоб по-справжньому пізнати свій народ,  

 необхідно вивчати його історію, мову, культуру. 

Періодичне видання викладачів та студентів Малинського фахового коледжу 

 

  

          Збереження пам'яті про видатних людей, які народились або проживали в      

нашому   краї   обов'язок   кожного з нас.    З нагоди 175-річчя від дня                

народження  М.М.Миклухо-Маклая, відбулася наукова конференція —            

Маклаївські читання: “Діяльність і дослідження М. М. Миклухо—Маклая:     

історичні та сучасні погляди”. 

Директор     Малинського фахового               
коледжу  Ігор ІВАНЮК 

Малинський                         
міський  голова   

Олександр Ситайло 

Академік НАН України  

Леонід РУДЕНКО 

Віце-президент, 
в.о.президента Українсько-
географічного товариства 

Вячеслав ОЛЕЩЕНКО 

Голова Всеукраїнської 
Екологічної Ліги  

Тетяна ТИМОЧКО 

Заслужений працівник 
культури України, радник 
редколегії Українського 
географічного журналу 

Євгенія СТЕЦЕНКО 

Член спілки краєзнавців 
України (м.Одеса)           
Антон ГРИСЬКОВ      

Ректор ПНУ                 
Олег СКИДАН 

Директор МФК Ігор ІВАНЮК          
із  засновником Київського 
ТОВ”Купола”, меценатом             

Сергієм СОКОЛОВИМ 

Помічник   народного           
депутата Тетяни  ГРИЩЕНКО   

Петро ДОЖУК  


