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Н

ародилася 1 січня 1975 р. в м. Купіно Новосибірської області (Росія) у сім’ї водія та виховательки — Олександра Валентиновича і Галина
Степанівни Шишигінів. Як і більшість дітей, дівчина
мала власні плани на майбутнє, але визначальний вплив
на вибір майбутньої професії доньки справила матір,
а саме аргументоване наполягання чинити за її порадою. Своєю чергою, неньку Марини вмовив В. В. Будикін — директор радгоспу «Ковалівський», який бачив
юну красуню головним лікарем ветеринарної медицини
очолюваного ним на той час потужного сільськогосподарського підприємства с. Ковалівка Миколаївської області. На цьому підприємстві в дитинстві М. А. Панасюк
проводила багато часу. Вона безмежно вдячна батькам за
гідне виховання, а В. В. Будикіну — за доброзичливість та
беззаперечну віру в її майбутній успіх.
В ОСГІ дівчина навчалася в 1992–1997 рр. на факультеті ветеринарної медицини, а в 1996–1997 рр. — на
економічному факультеті. Своє студентське життя вважає веселим і безтурботним, насиченим яскравими подіями. Велику подяку Марина Анатоліївна висловлює
першому куратору її групи, викладачу кафедри гістології О. І. Костенко (світла пам’ять), яка докладала всіх зусиль, щоб прищепити студентам любов до культури,
детально ознайомити їх з історією Одеси (організовувала
відвідування всіх можливих музеїв, театрів, історичних
вулиць та місцин міста, із захопленням розповідаючи
все, що сама знала).
Після закінчення вишу М. А. Панасюк два роки працювала головним лікарем ветеринарної медицини у птахогосподарстві СВАТ «Виноградівське» Цюрупинського
району Херсонської області. У 2000–2002 рр. очолювала
Брилівський сервісний пункт ветеринарної медицини,
який був розташований у смт Брилівка Цюрупинського
району Херсонської області, та за сумісництвом була завідувачем ЛВСЕ на ринку.
З 2003 р., після проходження конкурсу, працює
в Управлінні ветеринарної медицини м. Херсона. Фаховий
шлях у цій установі пройшла від провідного фахівця до заступника начальника управління (з 2009 р.). У службі ветеринарної медицини за останні роки відбулися реформи,
в результаті яких вона зараз входить до складу Держпродспоживслужби України, де Марина Анатоліївна обіймала

посаду заступника начальника Херсонського міського
управління, а з липня 2017 р. очолює службу міста.
Час навчання в Одеському державному аграрному
університеті Марина Анатоліївна вважає одним із найкращих періодів свого життя, а знання, які здобула в стінах
альма-матер, — надійним фундаментом, першоосновою
всієї подальшої професійної діяльності. Професіоналізм
та новаторство Марини Анатоліївни не залишилися поза
увагою керівництва та колег. Як результат — авторитет та
повага на службі та серед підприємців міста.
Вона щиро вдячна високопрофесійному професорсько-викладацькому колективу цього визначного навчального закладу за мудру науку та самовіддану працю.
Марина бажає колективу університету зберегти добрі
традиції, що склалися в навчальному закладі, для майбутніх поколінь, а також успіхів і процвітання.
М. А. Малахова пишається своєю професією. Вона зазначає: «Незважаючи на складнощі, які зараз переживає
як служба, так і країна загалом, я залюбки йду на роботу,
тому що працюю в колі високопрофесійних колег і просто
чудових людей, за що кожного дня дякую Богові».
За високоякісні результати роботи Марина Анатоліївна нагороджена численними грамотами і подяками.
Роль ОСГІ у своєму житті називає ключовою, адже
у величних стінах цього закладу вона отримала гарну
професію, надзвичайно потрібну для суспільства. Де б
М. А. Малахова не працювала, завжди отримувала велике задоволення, до того ж знайшла багато товаришів-колег, з якими щодня пліч-о-пліч крокує фаховою
стежиною.
З альма-матер підтримує тісний зв’язок і досі; активно спілкується з однокурсниками, які викладають
в ОДАУ, та друзями-одеситами, що з різних причин контактують з вишем.
Захоплюється садовими квітами, психологією, обож
нює бігати зранку, читати книги, водити авто та подорожувати. Має активну життєву та громадянську позицію.
Щаслива у шлюбі. Найбільший скарб Марини Анатоліївни — її троє чудових діток: два синочки Олег та
Юліан, донечка Єва.
Життєве кредо: «Лише сміливим підкорюються
моря! Слід завжди бути самим собою, знаходити позитив
у будь-якій ситуації, жити тут і зараз!»
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