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ПАМ’яті вченого

ДО 80-РіччЯ ВіД ДНЯ НаРОДжеННЯ О.О. МаЛИНіНа 
(1939 – 2010)

Виповнилося 80 років від 
дня народження доктора 
ветеринарних наук, про-
фесора, академіка НААН 
О.О. Малиніна (10.01.1939 – 
10.02.2010).

Народився Олег Олек сійо-
вич у м. Казані (Республіка 
Та тарстан, Російська Феде-
рація). У 1949 р. з батьками 
він переїхав до Харкова, де 
з відзнакою у 1963 р. закінчив 
Харківський зоо вете ри нар-
ний інститут. Розпочав свою 
наукову діяльність в Ук раїн-
ському науково-дослідному 
інституті експериментальної 
ветеринарії (нині ННц «інс-
титут експериментальної 
і клінічної ветеринарної ме-
дицини», м. Харків).

У подальшому все жит-
тя і трудова діяльність  
О.О. Малиніна були пов’я-
зані з лабораторією і відділом 
токсикології ННц «ін ститут 
експериментальної і клініч-
ної ветеринарної медицини».  
У 1968 р. він захистив канди-
датську, а 1983 р. — доктор-
ську дисер тації.

У 1986 – 1991 та 2002 –  
2009 рр. Олег Олексійович 
пра цював на посаді заступни-
ка директора ННц «іЕКВМ»  
з наукової роботи, де фор-
мував наукову політику ін-
ституту, розробляв плани 
і програми науково-дослід-
них робіт.

Наукові дослідження  
О.О. Ма линін виконував 
у га лузі токсикології, сані-
тарії, екології, результа-
ти яких було використано 
для розробки ефективних 
систем профілактики токси-
козів сільськогосподарських 

тварин і бджіл та методик до-
слідження залишків токсич-
них речовин у кормах і біо-
логічних об’єктах. Учений 
досліджував особливості 
потрапляння, розподілен-
ня і виділення пестицидів 
з організму тварин (токсико-
кінетику), механізм їх дії та 
здатність уражувати органи 
і тканини, пригнічувати функ-
ції організму загалом (токси-
кодинаміку), розробляв засо-
би індикації та ідентифікації 
діючої речовини пестицидів 
у кормах і патологічному 
матеріалі. З цією метою він 
уперше в Україні запропону-
вав використовувати метод 
газорідинної хроматографії. 
Його наукові здобутки стали 
підґрунтям для визначення 
максимально допустимих 
рівнів 6-ти пестицидів у кор-
мах для сільськогосподар-
ських тварин. Значну кіль-
кість робіт О.О. Малиніна 
присвячено ветеринар-
но-санітарній оцінці тех-
нологій заготівлі кормів та 
дослідженню можливості 
впровадження в практику 

тваринництва нетрадиційних 
видів кормів. На основі науко-
вих розробок О.О. Ма линіним 
було подано близько 40 про-
позицій для впровадження 
у виробництво, зокрема МДР 
пестицидів у кормах, мето-
дичні вказівки з визначення 
пестицидів у кор мах і продук-
тах харчування, регламенти 
використання інших токсич-
них речовин. 

Учений самостійно і в спів - 
авторстві опублікував понад 
180 наукових робіт, от римав 
10 авторських свідоцтв. Ре-
зультати його до слі джень уві-
йшли в підруч ники та довідни-
ки з ветеринарної медицини. 
Зокрема, О.О. Ма линіним 
у співавторстві з Г.О. Хме-
ль ницьким і О.Т. Куцаном 
у 2002 р. було видано мо-
нографію «Ветеринарная 
токсикология», автори якої 
отримали диплом у но-
мінації «Наукові роботи» 
на Всеукраїнському кон-
курсі-виставці «Кращий 
Вітчизняний товар року-2005».

Під керівництвом Олега 
Олексійовича Малиніна було 
захищено 10 кандидатських 
і 2 докторські дисертації. За 
багаторічну і плідну працю 
його нагороджено медаллю 
«Ветеран праці», Почесною 
грамотою УААН (1998 р.). 
За досягнення в науці та 
активну громадську роботу 
О.О. Ма линін неодноразово 
отримував грамоти обласних 
і міських організацій та керів-
ництва інституту.
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