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АНТОНУ СТАНІСЛАВОВИЧУ МАЛИНОВСЬКОМУ – 75 

 
 
2 серпня 2015 року відомому вченому і організатору в галузі аграрної освіти та 

екологічних знань, знаному досліднику проблем формування сучасної аграрної 
політики, доктору економічних наук, професору, заслуженому працівнику сільського 
господарства, відміннику освіти України Малиновському Антону Станіславовичу 
виповнюється 75 років від дня народження. 

Він народився у селі Скаржниці Хмільницького району Вінницької області. Трудову 
діяльність розпочав у 1958 році у місцевому колгоспі. У 1959–1963 роках служив у лавах 
Радянської Армії. У 1962–1967 роках навчався на агрономічному факультеті 
Житомирського сільськогосподарського інституту. Відмінник навчання, Ленінський 
стипендіат, секретар комітету комсомолу інституту.  

Після закінчення з відзнакою Житомирського сільськогосподарського 
інституту працював головним агрономом у селі Озерянка Житомирського 
району, заступником голови колгоспу. З набутими базовими знаннями і 
необхідним практичним досвідом успішно навчався в аспірантурі Української 
сільськогосподарської академії. У 1973 році захистив кандидатську дисертацію 
під науковим керівництвом Б. В. Лесика на тему «Зміни технологічних якостей 
коренів цукрових буряків у процесі зберігання залежно від азотних добрив в 
умовах північної частини Лісостепу УРСР». 
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Обіймав посади начальника Ружинського районного управління сільського 
господарства Житомирської області, першого секретаря Любарського райкому 
партії України, першого заступника голови Житомирського облвиконкому, був 
обраний головою Житомирської облради народних депутатів та облвиконкому, 
призначений Представником Президента України в цій області, головою 
Житомирської облдержадміністрації. 

З 1987 року поєднує виробничу діяльність з науково-педагогічною роботою, 
приділяє велику увагу впровадженню результатів наукових досліджень у 
сільськогосподарське виробництво. Із січня 1999 по 2011 рр. Антон Станіславович – 
ректор Житомирського національного агроекологічного університету. Засновник і 
завідувач кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва. За 
результатами науково-методичної роботи у 2001 році вченому присвоєно почесне 
звання професора. За його безпосередньої участі відкрито два нових факультети: 
аграрного менеджменту і лісового господарства та 5 спеціальностей, спеціалізовану 
вчену раду із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 
08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами і 03.00.16 – екологія. 

У 2007 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного 
наукового центру «Інститут аграрної економіки» захистив докторську 
дисертацію за темою «Системне відродження сільських територій в регіоні 
радіаційного забруднення». Він – автор понад 150 наукових праць. Видав дві 
поетичні збірки: «Вірність» і «Я собі не зрадив». 

За роки його діяльності у 2006 році побудований корпус для факультету 
лісового господарства, а 2008 – Державному агроекологічному університету 
надано статус національного. 

У 2015 році Антон Станіславович призначений на посаду радника ректора 
Житомирського національного агроекологічного університету. 

У науковому світі та у сфері аграрного виробництва Антона Станіславовича 
Малиновського поважають за високий професіоналізм, цілеспрямованість, 
вимогливість і високу самовіддачу, шанують за доброзичливість і порядність. 

Нагороджений двома орденами Трудового Червоного Прапора, «Знак 
Пошани», Почесною Відзнакою Президента України, Почесною грамотою 
Верховної Ради, лауреат Міжнародної премії «Дружба».  

За вагомий внесок у розвиток і благоустрій обласного центру Антону 
Станіславовичу присвоєно звання «Почесний громадянин міста Житомира» та 
нагороджено почесною відзнакою «Честь і слава Житомирщини». 

З нагоди ювілею, шановний Антоне Станіславовичу прийміть найщиріші 
вітання з побажаннями міцного здоров'я, великого щастя, нових творчих 
звершень, довгих років плідної праці на благо нашої держави. 
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