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ВIТАЛЬНЕ СЛОВО ЮВIЛЯРУ
Василь Васильович Маринець – вiдомий вчений у галузi математики (диференцiальнi рiвняння), доктор фiзико-математичних наук, професор, академiк
АН вищої школи України по вiддiленню математики, заслужений працiвник
народної освiти України, лауреат Державної премiї України в галузi освiти в
номiнацiї «Вища освiта», закордонний член Угорської Академiї наук, Почесний
громадянин мiста Ужгорода, професор кафедри алгебри та диференцiальних
рiвнянь Ужгородського нацiонального унiверситету вiдсвяткував свiй вiсiмдесятирiчний ювiлей.
Народився В. В. Маринець 29 сiчня 1942 року в мiстi Мукачевi Закарпатської
областi у незаможнiй робiтничiй родинi. Тi часи для закарпатцiв були нелегкими, а тому й майбутньому вченому довелося з дитячих рокiв залучатися до
фiзичної працi.
Iз 1949 до 1956 року навчався в середнiй школi № 2, а вiдтак продовжив
навчання у школi № 16 м. Мукачева, яку закiнчив у 1959 роцi.
У цьому ж роцi Василь Маринець вступив на перший курс фiзико- математичного факультету Ужгородського державного унiверситету (вiддiлення математики). Навчання давалось йому вiдносно легко й пiсля успiшного захисту
дипломної роботи рiшенням Державної екзаменацiйної комiсiї вiд 11 грудня
1964 року В. В. Маринцю присвоєно квалiфiкацiю математика-обчислювача та
рекомендовано до аспiрантури. Пiсля року служби в армiї вiн вступає до аспiрантури УжДУ – на кафедру обчислювальної математики (науковий керiвник
– доц. Буледза А. В.). В аспiрантурi Василь Маринець займався науковими проблемами теорiї пружностi та спектральною теорiєю бiгармонiчних операторiв.
З 1 вересня 1968 року – асистент, а з 1 вересня 1969 року – ст.викладач
кафедри теоретичної механiки i диференцiальних рiвнянь УжДУ.
21 березня 1972 року в Iнститутi математики АН УРСР в мiстi Києвi захищає
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дисертацiю “Двостороннiй метод наближеного iнтегрування нелiнiйних систем
диференцiальних рiвнянь iз запiзнюючим аргументом” на здобуття наукового
ступеня кандидата фiзико-математичних наук.
З вересня 1972 р. до липня 1975 р. – довгострокове вiдрядження в Алжир,
де працює завiдувачем кафедри вищої математики Аннабинського унiверситету. За успiшне виконання мiждержавних угод з Алжирською республiкою –
з пiдготовки нацiональних кадрiв – В. В. Маринця нагороджують урядовими
грамотами СРСР. З 1 вересня 1976 року – доцент кафедри диференцiальних
рiвнянь i математичної фiзики, а 12 жовтня 1977 року йому присвоєно вчене
звання доцента цiєї ж кафедри. У вереснi 1978 року його обрано завiдувачем
згаданої кафедри.
В цей перiод Маринець В. В. успiшно працює над науковими проблемами
з розробки нових модифiкацiй двостороннього методу наближеного iнтегрування та дослiдження задач теорiї диференцiально-функцiональних рiвнянь як
звичайних, так i в частинних похiдних. Його працi публiкуються у провiдних
наукових виданнях країни, вiн часто виступає з доповiдями на рiзних наукових форумах i, як результат, 31 жовтня 1995 року в Iнститутi математики НАН
України успiшно захистив дисертацiю “Диференцiальнi нерiвностi та наближенi
методи в теорiї диференцiальних рiвнянь з вiдхиляючим аргументом” на здобуття наукового ступеня доктора фiзико-математичних наук (науковий консультант академiк НАН України проф. М. О. Перестюк). 24 жовтня 1996 року
В. В. Маринцю присвоєно вчене звання професора по кафедрi диференцiальних
рiвнянь та математичної фiзики.
Пiсля захисту докторської дисертацiї В. В. Маринець звертає велику увагу
на органiзацiйну роботу на пiдготовку науково-педагогiчних кадрiв з математики. З цiєю метою для керiвництва аспiрантами на кафедру як викладачiвсумiсникiв запрошено провiдних вчених НАН України та Київського нацiонального унiверситету iм. Т. Г. Шевченка: академiк М. О. Перестюк, професори
М. Д. Бабич, М. Й. Ронто. Така робота дала свої результати: чимало випускникiв аспiрантури успiшно захистили кандидатськi дисертацiї (зокрема й учнi
проф. В. В. Маринця), а доцент I. I. Король – докторську дисертацiю.
З 1 лютого 1996 року, згiдно з наказом ректора УжДУ, В. В. Маринець призначається деканом математичного факультету. Упродовж трьох рокiв на цiй
посадi вiн провiв значну роботу по змiцненню навчально-технiчної бази факультету (три комп’ютернi класи обладнано новою технiкою, проведено капiтальнi
ремонти аудиторного фонду факультету тощо).
Беручи до уваги особистий внесок у розвиток нацiональної освiти, впровадження сучасних методiв навчання i виховання молодi 2 жовтня 1998 року Указом Президента України проф. В. В. Маринцю було присвоєно Почесне звання
„Заслужений працiвник народної освiти України”.
У листопадi 1999 року його призначено проректором Ужгородського державного унiверситету з навчальної роботи. На цiй посадi до його обов’язкiв
входив значний обсяг робiт (безпосереднє керiвництво природничими факультетами, керiвництво науково-методичною Радою УжДУ, конкурсною, тендерною,
бюджетною комiсiями тощо) i виконував вiн їх добросовiсно. Саме за часiв проректорування проф. В. В. Маринця Ужгородський унiверситет набув статус
нацiонального вищого навчального закладу.
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У липнi 2004 року згiдно з поданою ним заявою (iз 29 сiчня 2002 року, як
пенсiонер, Василь Маринець працював на цiй посадi на контрактнiй основi) вiн
звiльняється з посади проректора i продовжує керувати кафедрою диференцiальних рiвнянь i математичної фiзики до 31 серпня 2021 року. З 1 червня 2013
року до 29 травня 2015 року – декан математичного факультету.
Професор В. В. Маринець опублiкував близько 160 наукових робiт, серед
яких чотири монографiї, один пiдручник (спiвавтор академiк М. О. Перестюк)
– „Теорiя рiвнянь математичної фiзики” (К., видавництво „Либiдь”, 2006, 424 с),
виданий МОН України, вiсiм посiбникiв та методичних розробок. Має патенти
на винаходи.
В. В. Маринець виступає органiзатором низки наукових форумiв, шкiл, якi
проводилися на базi УжНУ був членом оргкомiтетiв багатьох мiжнародних конференцiй, симпозiумiв, якi проводились як в нашiй країнi, так i за її межами.
За високий рiвень наукових результатiв на Українських математичних конгресах 2001 та 2009 рр. нагороджувався дипломами та пам’ятними медалями
М. В. Остроградського та М. М. Боголюбова. Беручи до уваги науковi досягнення проф. Маринця В. В., з листопада 2003 року Угорська Академiя наук
приймає його як закордонного члена.
За час роботи в УжНУ проф. В. В. Маринець викладав на рiзних факультетах такi навчальнi дисциплiни: „Вища математика”, „Диференцiальнi рiвняння”,
„Рiвняння математичної фiзики” та iншi, розробив та читав курси за вибором:
„Теорiя крайових задач”, „Теорiя стiйкостi”, „Диференцiальнi рiвняння з вiдхиляючим аргументом”, „Аналiтичнi методи в теорiї диференцiальних рiвнянь
в частинних похiдних”, „Нелiнiйнi задачi математичної фiзики” тощо. З цiлої
низки курсiв за вибором пiдготовлено та видано навчальнi посiбники.
За вагомi науковi здобутки та вклад у пiдготовку i виховання науковопедагогiчних кадрiв для нашої країни у квiтнi 2007 року проф. В. В. Маринця
обрано академiком Академiї наук вищої школи України.
За весь перiод трудової дiяльностi проф. В. В. Маринець займає активну громадському позицiю у життi колективу факультету i унiверситету. Вiн обирався
до керiвних органiв громадських органiзацiй унiверситету. Упродовж багатьох
рокiв був членом науково-методичної ради УжНУ, вченої ради унiверситету, видавничої ради, членом науково-методичної комiсiї з математики та експертної
ради при Мiнiстерствi освiти i науки, молодi та спорту України. Був головним
редактором «Наукового вiсника Ужгородського унiверситету», серiя «Математика i iнформатика», головою вченої Ради математичного факультету. Упродовж 50-ти рокiв В. В. Маринець є учасником хорової капели Ужгородського
унiверситету «Боян».
В 2012 роцi Василь Васильович став Лауреатом Державної премiї в галузi
освiти у номiнацiї «вища освiта» за навчально-методичний комплект «Диференцiальнi рiвняння» (авторський колектив у складi: академiкiв НАН України
А. М. Самойленко, М. О. Перестюк та докторiв фiз.-мат.наук С. А Кривошея,
В. В. Маринець, М. П. Моклячук, I. О. Парасюк).
У 2013 роцi став Почесним громадянином мiста Ужгорода за вагомий внесок у соцiально-економiчний розвиток мiста, значнi досягнення на науковопедагогiчнiй нивi, пiдготовку висококвалiфiкованих спецiалiстiв, високий професiоналiзм, творчу працю, активну участь у громадському життi краю.
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Слiд особливо вiдзначити його любов до хорового мистецтва. Мабуть, не
випадково у студентськi роки вiн був активним учасником художньої самодiяльностi, а при заснуваннi самодiяльної народної хорової капели викладачiв та
спiвробiтникiв УжНУ (лютий 1964 р.) вiн був одним iз її засновникiв. На запрошення вiн бере участь i в камерному хорi „Кредо” (м. Ужгород) та духовному
хорi iм. Августина Волошина (худ. керiвник Кирлик Я. Ю.).
За багаторiчну науково-педагогiчну, виховну та громадську роботу проф.
В. В. Маринець неодноразово вiдзначався рiзними нагородами та вiдзнаками
МОН України, Закарпатської областi, мiста Ужгорода та Ужгородського унiверситету.
В. В. Маринець нагороджений дипломами та пам’ятними медалями
М. В. Остроградського в 2001 р. та М. М. Боголюбова у 2009 р. У 2017 роцi рiшенням Президiї АН ВШ України нагороджений ювiлейною медаллю «25 рокiв
Академiї наук вищої школи України». Василь Васильович голова закарпатського обласного представництва всеукраїнської благодiйної органiзацiї «Фонд сприяння розвитку математичної науки», член секцiї математичної освiти Українського математичного товариства, президент Ужгородського регiонального вiддiлення математичного товариства, член наукової ради МОН України (секцiя
«Математика», наказ МОН № 45 вiд. 22.01.2016 р.) захiдного наукового центру
НАН i МОН України, вiддiлення фiзико-технiчних i математичних наук (секцiя «Математика i математичне моделювання», голова секцiї по Закарпатськiй
областi), науковий керiвник редакцiйної групи з математики «Енциклопедiї Закарпаття: визначнi особи ХХ ст.». Має трьох захищених учнiв – кандидатiв
фiзико-математичних наук, член оргкомiтетiв низки мiжнародних та українських наукових форумiв з теорiї диференцiальних рiвнянь (останнi вiдбулися в
2018 роцi в м. Мiшкольц, Угорщина, в 2019 р. м. Київ, у 2020 р. м. Львiв).
Колектив факультету математики та цифрових технологiй бажає Василю
Васильовичу творчих успiхiв та зичить здоров’я на многiї благiї лiта.

Маляр М. М. доктор технiчних наук, професор, декан факультету математики та цифрових технологiй Ужгородського нацiонального унiверситету.
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