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1.Біографічна довідка
Іван Михайлович Конет народився в с. Лисівці
Заліщицького району Тернопільської області в 1951р.
У 1968 році закінчив із срібною медаллю Товстенську
середню школу і вступив на математичний факультет
Чернівецького державного ( нині національного)
університету ім. Ю. Федьковича. Навчався за
спеціальністю «Математика» зі спеціалізацією по
кафедрі диференціальних рівнянь. Студентом п’ятого
курсу чотири місяці проходив стажування у відділі
«Математичні методи у квантовій теорії поля» Інституту теоретичної фізики
АН УРСР (завідувач відділу – академік АН УРСР, доктор фізико–
математичних наук, професор Парасюк О.С.). Закінчив університет з
відзнакою у 1973 році й продовж 2,5 років працював учителем фізики і
математики Баришської середньої школи Бучацького району Тернопільської
області. У 1976 році наказом Міністерства освіти України призначений на
посаду асистента кафедри математики Кам’янець–Подільського державного
педагогічного інституту ім. В.П. Затонського. У вересні 1979 року втупив до
заочної аспірантури при Київському державному педагогічному інституті ім.
О.М. Горького. На денну форму навчання переведений у січні 1980 року. В
аспірантурі навчався під керівництвом видатного українського математика і
педагога, дійсного члена АПН СРСР, доктора фізико–математичних наук,
професора Шкіля М.І. (ректора інституту). Аспірантуру закінчив у грудні
1982 року і достроково підготував до захисту дисертацію за спеціальністю
01.01.02 «Диференціальні рівняння та математична фізика». Кандидатську
дисертацію «Крайові задачі, що описуються системами лінійних
диференціальних рівнянь другого порядку з малим параметром при похідній»
успішно захистив у червні 1983 року на спеціалізованій вченій раді Інституту
математики АН УРСР (голова ради – академік Ю.О. Митропольський).
Офіційними опонентами при захисті дисертації були відомий московський
математик, доктор фізико–математичних наук, професор Рябов Ю.О. та
кандидат фізико–математичних наук, доцент Перестук М.О. (нині член–
кореспондент НАН України, доктор фізико–математичних, професор),
провідна організація – кафедра диференціальних рівнянь Білоруського
державного університету ім. В.І. Леніна.
З 1–го січня 1983 року Іван Михайлович працює на посадах асистента,
старшого викладача (1984 р.), доцента (1986 р.), професора (1998 р.) кафедри
геометрії та методики викладання математики (нині кафедра
диференціальних рівнянь і прикладної математики Кам’янець–Подільського
національного університету.
Для студентів фізико–математичного факультету Конетом І.М.
розроблено і прочитано в різні роки нормативні курси «Математична логіка і
теорія алгоритмів», «Диференціальна геометрія та елементи топології»,
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«Теорія ймовірностей і математична статистика», «Рівняння математичної
фізики, «Алгебра і геометрія», «Елементарна математика», спеціальні курси
«Диференціальні рівняння математичної фізики», «Геометрія трикутника».
Для магістрантів факультету розроблено і читаються нормативні курси
«Актуальні задачі математичної фізики», «Сучасні проблеми прикладної
математики» та спеціальний курс «Інтегральні перетворення та їх
застосування».
Лекції та практичні заняття Івана Михайловича з основних та
спеціальних курсів відзначаються високим теоретичним та науково–
методичним рівнем і педагогічною довершеністю. Теоретичний матеріал
викладається чітко, логічно, послідовно, виразно і доступно, з виділенням
ключових моментів теми і поясненням складних місць. Інтерес аудиторії до
навчального предмету підтримується історичними довідками, прикладами
реальних задач, які спонукали до розвитку відповідальних математичних
теорій і напрямків. Лекції і практичні заняття професора Конета І.М. часто
носять проблемний характер, викликають зацікавленість і дискусії, особливо
при вивченні «Теорії ймовірностей і математична статистика» та «Рівняння
математичної фізики», які мають тісний зв'язок з філософськими аспектами
наукової картини світу та конкретними проблемами сучасного
природознавства, економіки, педагогіки, психології, медицини. На заняттях і
консультаціях Конета І.М. панує атмосфера доброзичливості, поваги і
тактовного ставлення до студентів, творча співпраця вчителя і учня,
зацікавленість у досягненні максимальних результатів, формуванні
висококваліфікованого фахівця.
Викладач постійно слідкує за новими надходженнями наукової,
навчальної та методичної літератури, оперативно впроваджує в навчально–
виховний процес.
До всіх основних та спеціальних курсів розроблено тексти лекцій в
рукописному чи електронному варіантах, а також опубліковано відповідні
навчальні посібники, як правило з грифом Міністерства освіти України.
Ці посібники використовуються в навчальному процесі викладачами
університету та інших вищих навчальних закладів України.
До всіх прочитаних курсів, крім текстів лекцій, розроблено
деталіз0овані плани практичних занять та завдання для самостійних ,
контрольних та графічно–розрахункових робіт.
Конет І.М. викладав спеціальні та нормативні курси в фізико–
математичних класах ліцеїв міста Кам’янець–Подільського. Його учні були
переможцями міських, обласних та призерами національних і Соросівських
олімпіад з математики. З 1983 року Іван Михайлович – член журі обласних
олімпіад юних математиків, Всеукраїнських математичних олімпіад
студентів вищих навчальних закладів. З 1996 року – член журі національної
олімпіади юних математиків.
Конет І.М. часто читає лекції зі спеціальних курсів «Комбінаторика.
Ймовірність, статистика» та «Олімпіадні задачи математики» на факультеті
підвищення кваліфікації вчителів при ОІППО (м. Хмельницький).
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З 1996 року Іван Михайлович активно працює над темою «Інтегральні
перетворення в задачах теорії диференціальних рівнянь з частинними
похідними». Результати досліджень опубліковані в багатьох статтях та
матеріалах конференцій і підсумовані в 6 монографіях.
Конет Іван Михайлович завершив роботу над докторською дисертацією
зі спеціальності 01.01.02 «Диференціальні рівняння», виступив з доповідями і
повідомленнями на 60 міжнародних та всеукраїнських наукових
конференціях. Був членом спеціалізованої вченої ради К76.051.02 із захисту
кандидатських дисертацій при Чернівецькому національному університеті ім.
Ю. Федьковича.
Під його керівництвом підготовлена до захисту одна і виконуються дві
кандидатські дисертації. Виступав офіційним опонентом на захисті
кандидатських дисертацій. Професор Конет І.М. керував виконанням
держбюджетної теми «Напружений стан тонких пластин», працював над
держбюджетними темами «Аналітичні та якісні методи дослідження
крайових задач диференціальних і різницевих рівнянь» (керівник – професор
Теплінський Ю. В.), «Інноваційні технології формування фахівця в умовах
особистісно орієнтованого навчання та ступеневої освіти» (керівник –
Атаманчук П.С.).
Під керівництвом Конета І.М. виконано і захищено 48 – дипломних та
20 магістерських робіт. За час роботи в університеті Конетом І.М. здійснено
понад 250 публікацій.
Статті і наукові повідомлення І.М. Конета друкувалися в авторитетних
фахових журналах «Нелінійні коливання», «Український математичний
журнал», « Математичні студії», «Доповіді НАН України», «Математика в
школі», «Математика в школах України», «У світі математики», угорському
математичному журналі , збірниках наукових праць та препринтах Інституту
математики НАН УКРАЇНИ (м. Київ), Інституту приладних проблем
математики і механіки НАН України (м. Донецьк), Інституту прикладних
проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (м. Львів),
вісниках Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
З 1 вересня 2002 року Іван Михайлович працює заступником декана
факультету з наукової роботи. За його редакцією опубліковано 8 випусків
«Збірника наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.
Серія фізико–математична», 4 випуски «Збірника матеріалів наукових
досліджень студентів та магістрантів Кам’янець–Подільського державного
університету. Фізико–математичні науки». Бере активну участь в роботі
наукового семінару з диференціальних рівнянь, кафедри диференціальних
рівнянь і прикладної математики (керівник – професор Теплінський Ю. В.).
Конет І.М. щорічно бере участь у проведенні «Тижня факультету», вечорах,
круглих столах і диспутах в студентському гуртожитку. Неодноразово
друкувався в газетах «Кам’янець-Подільський вісник», « Студентський
меридіан» з питань наукової, навчально-методичної та виховної роботи. Член
комісії з питань наукової діяльності університету, методичної та бібліотечної
ради університету. Рецензував навчальні та методичні посібники викладачів
6

факультету та інших вищих навчальних закладів України. Бере участь в
роботі науково–методичного семінару кафедри (керівник – Сморжевський
Л.О.).
За успіхи і творчі досягнення в навчальній, методичній, виховній та науковій
роботі Конет І.М. нагороджений знаками «Відмінник освіти України», «За
вагомий внесок в розвиток освіти та науки», Почесною грамотою
Міністерства освіти і науки України, Почесними грамотами Хмельницької
обласної державної адміністрації та Хмельницької обласної ради. Почесними
грамотами Кам’янець-Подільської ради, грамотами, грошовими преміями та
цінними подарунками ректорату університету. Іван Михайлович –
переможець конкурсів «Викладач року» Кам’янець-Подільського державного
університету за 2004 та 2007 роки. У 2005 р. – лауреат обласного конкурсу
НДР у номінації «Фундаментальні НДР» (друга премія) за науково–дослідну
роботу «Аналітичн6і та якісні методи дослідження крайових задач для
диференціальних і різницевих рівнянь» (співавтор Теплінський Ю.В.); у 2006
р. – переможець обласного конкурсу НДР у номінації «Фундаментальні
НДР» (перша премія) за науково–дослідну роботу «Математичне
моделювання процесів теплопровідності в тонких пластинах та масивних
тілах (співавтор Громик А.П.); у 2007 р. – лауреат обласного конкурсу НДР у
номінації «Фундаментальні НДР» (друга премія) за науково–дослідну роботу
«Інтегральні перетворення та диференціальні рівняння з узагальненим
оператором
Лежандра».
! вересня 2007 року наказом ректора Конет І.М. призначений на помаду
начальника
науково–дослідного
сектору
Кам’янець-Подільського
державного університету.
За матеріалам публікацій:
1. Гаврищук А. Викладач року [про І.М. Конета] // Студентський
меридіан, 2004, 10 червня. – № 1505.
2. Гаврищук А. Посібник для абітурієнтів та школярів [про навчальний
посібник І.М. Конета, Л.О. Сморжевського “Математика в означеннях,
формулах і задачах”.] // Студентський меридіан, 2004, 22 жовт. –
№ 1511–1512.
3. Годич В.І. Конет Іван Михайлович // Кам’янець–Подільський
державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський : Оіюм,
2005. – Т. 2. – С. 247–254.
4. Михацький М.А. Наше сердечне вітання // Студентський меридіан,
2006, 20 вересня. – № 1559–1560.

2. Основні наукові, навчальні та методичні публікації
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2.1. Наукові публікації.
1. Конет И.М. Асимптотические разложения фундаментальных матриц
линейных систем дифференциальных уравнений второго порядка,
содержащих параметр. – К., 1982. – 40 с.
2. Конет И.М. Краевые задачи, описываемые системы линейных
дифференциальных уравнений второго порядка с малым параметром
при производной : автореф. канд. дис. – К., 1983. – 13с.
3. Конет І.М. Стаціонарні та нестаціонарні і температурні поля в
ортотропних сферичних областях : моногр. – К.: Ін-т математики НАН
України,1998. – 210 с.
4. Конет І.М., Ленюк М.П. Стаціонарні та нестаціонарні задачі
теплопровідності для ортотропних ціліндрично-кругових областей:
моногр. – К, 1999. – 70 с. – (Препринт. /НАН України. Ін-т математики;
99.1).
5. Конет І.М., Ленюк М.П. Стаціонарні та нестаціонарні задачі
теплопровідності для багатошарових ортотропних клиновидних
циліндрично–кругових областей : моногр. – Чернівці: Рута, 2000. – 136
с.
6. Конет І.М., Ленюк М.П. Стаціонарні та нестаціонарні температурні
поля в циліндрично–кругових областях : моногр. – Чернівці: Прут,
2001. – 312 с.
7. Конет І.М., Ленюк М.П.Інтегральні перетворення типу Мелера–Фока :
моногр. – Чернівці: Прут, 2002. – 248 с.
8. Конет І.М., Ленюк М.П. Температурні поля в кусково–однорідних
циліндричних областях : моногр. – Чернівці: Прут, 2004. – 276 с.

2.2 Навчальні та методичні посібники.
1. Конет І.М., Ленюк М.П. Нестандартні задачі теплопровідності для
багатошарових ортотропних клиновидних парашутних областей : навч.
посібник. – К., 1990. – 35 с.
2. Конет І.М. Розв’язування олімпіад них задач з математики : метод.
посібник. – Хмельницький: ОІУВ, 1991. – 124 с.
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4. Конет І.М. Розв’язування екзаменаційних задач з математики для учнів
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Хмельницький: ОІУВ, 19984. – 138 с.
5. Конет І.М. Розв’язувння олімпіад них задач з математики : метод.
посібник. – Хмельницький: ОІУВ, 1993. – 95 с.
6. Конет І.М. Теорія ймовірностей : посіб. для фіз.-мат. спец. пед. ін-тів.
Кам’янець-Подільський, 1994. – 86 с.
7. Конет І.М., Юрчик А.І. Елементи математичної статистики : навч.
посібник. – Кам’янець-Подільський, 1996. – 92 с.
8. Конет І.М., Ленюк М.П. Напружений стан тонких пластинок. –
Кам’янець-Подільський, 1997. – Ч.1. – 136 с
9. Конет І.М., Ленюк М.П. Стаціонарні та нестаціонарні задачі
теплопровідності для ортотропних клиновидних парашутних тіл. – К.,
1997. – 50 с. – (Препринт. /НАН України. Ін-т математики; 97.10).
10.Конет І.М., Ленюк М.П., Нікітіна О.М. Деякі узагальнення
інтегральних перетворень типу Мелера-Фока. – К., 1998. – 56 с.
11.Конет І.М., Ленюк М.П. Нестаціонарні задачі теплопровідності для
багатошарових ортотропних клиновидних парашутних областей. – К.,
1998. – 36 с. – (Препринт. /НАН України. Ін–т математики; 98.2).
12.Громик А.П., Конет І.М., Паньков В.Г., Паньков Г.В. Випускний
екзамен. Математика, 9 клас (розв’язання і відповіді) : навч. посібник. –
Кам’янець-Подільський: Абетка, 1999. – 324 с.
13.Конет І.М., Юрчик А.І. Елементи теорії ймовірностей : навч. посібник,
рек. Міністерством освіти України. – Кам’янець-Подільський:
Абетка,1999. – 120 с.
14.Конет І.М., Ленюк М.П. Стаціонарні та нестаціонарні задачі
теплопровідності для ортотропних циліндрично-кругових областей. –
К.,1999. – 90 с. –( Препринт / НАН України. Ін-т математики; 99.1).
15.Конет І.М. Теорія ймовірностей та математична статистика : навч.
посібник, рек. Міністерством освіти України. – Кам’янецьПодільський: К–П ДПУ, 1999. – 214 с.
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16.Громик А.П., Конет І.М., Паньков В.Г., Паньков Г.В. Випускний
екзамен. Математика, 9 клас (розв’язання і відповіді) : навч. посібник. –
Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000. –180 с.
17.Конет І.М., Паньков В.Г., Паньков Г.В., Сморжевський Л.О. Методичні
вказівки до написання письмової екзаменаційної роботи з математики
на атестат про середню освіту : Метод. посібник. – Кам’янецьПодільський: Абетка, 2000. – 128 с.
18.Конет І.М., Паньков В.Г., Радченко В.М., Теплінський Ю.В. Обласні
математичні олімпіади : навч. посібник, рек. Міністерством освіти
України. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000. – 304 с.
19.Харабовська Л.В., Конет І.М., Семиліт М.Й. Розв’язання і відповіді до
завдань випускного екзамену на атестат про середню освіту . Алгебра
та початки аналізу : навч. посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка,
2000. – 312 с.
20.Конет І.М., Мойко В.В. Алгебра та геометрія : навч. посібник. –
Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2001. – Ч. 1. – 120 с.
21.Конет І.М., Мойко В.В., Сорич В.А. Алгебра та геометрія : навч.
посібник. – Кам’янець-Подільський: Лібріс, 2001. – Ч.2. – 108 с.
22.Конет І.М., Мойко В.В., Сорич В.А. Алгебра та геометрія : навч.
посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка–НОВА, 2001. – Ч. 3. 160 с.
23.Конет І.М. Алгебра. 9 клас. Поглиблений рівень: Відповіді та
розв’язання : навч. посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2001. –
68 с.
24.Істер О.С., Конет І.М. Алгебра. 9 клас: Розв’язання і відповіді : навч.
посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2001. – 128 с.
25.Конет І.М., Мозолюк А.І. Вища математика : навч. посібник. –
Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2001. – 112 с.
26.Конет І.М. Вступні випробування з математики для вищих навчальних
закладів : навч. посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2001. –
136 с.
27.Конет І.М., Сморжевський Л.О. Довідник з математики для учнів та
абітурієнтів : навч.. посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2001.
– 236 с.
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28.Конет І.М. Елементи комбінаторики : навч. посібник. – Кам’янець–
Подільський: Абетка, 2001.– 28 с.
29.Конет І.М. Теорія ймовірностей та математична статистика в
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України. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2001, – 220 с.
30.Конет І.М. Алгебра. 9 клас. Поглиблений рівень: Відповіді та
розв’язання : навч. посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2002. –
52 с.
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посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2002. – 144 с.
32.Конет І.М., Ленюк М.П. Інтегральні перетворення типу Мелера-Фока :
навч. посібник. – Чернівці: Прут, 2002. – 248 с.
33.Конет І.М., Мойко В.В., Сорич В.А. Алгебра та геометрія : навч..
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36.Конет І.М., Ленюк М.П. Температурні поля в необмежених
тришарових циліндричних областях. –Чернівці: Прут, 2003. – 54 с. –
(Препринт /НАН України. Ін-т прикладних проблем механіки і
математики ім. Я.С.Підстригача).
37.Конет І.М., Ленюк М.П. Температурні поля в необмежених
тришарових клиновидних циліндричних областях. – Чернівці : Прут,
2003. – 54 с. – (Препринт /НАН України. Ін-т прикладних проблем
механіки і математики ім. Я.С.Підстригача).
38.Конет І.М. Алгебра. 9 клас. Поглиблений рівень: Відповіді та
розв’язання : навч. посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2004. –
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посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2004. – 112 с.
40.Конет І.М. Вступні випробування з математики до Кам’янецьПодільського державного університету: навч.. посібник. – Кам’янецьПодільський: Абетка, 2005. – 136 с.
41.Конет І.М., Сморжевський Л.О. Математика в означеннях, формулах і
задачах : навч.. посібник для учнів та абітурієнтів: [Повний курс
підготовки до вступу у вищі навчальні заклади]. – Кам’янецьПодільський: Абетка, 2004. – 292 с.
42.Конет І.М. Алгебра. 9 клас. Поглиблений рівень: Відповіді та
розв’язання : навч. посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2005. –
52 с.
43.Істер О.С., Конет І.М. Алгебра. 9 клас: Розв’язання та відповіді : навч.
посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2005. – 112 с.
44.Конет І.М. Вступні випробування з математики для вищих навчальних
закладів : навч.. посібник. рек. Міністерство освіти і науки України. –
Кам’янець-Подільський: Абетка, 2005. –160 с.
45.Конет І.М., Паньков В.Г., Радченко В.М., Теплінський Ю.В. Обласні
математичні олімпіади : навч. посібник. рек. Міністерством освіти
України. – 2–е вид., доп. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2005. –344
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46.Істер О.С., Конет І.М., Сисик О.В. Алгебра. 9 клас: Розв’язання та
відповіді : навч.. посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2006. –
112 с.
47.Конет І.М., Сиваківський Б.Я., Сиваківський П.Б. Вибрані питання
елементарної алгебри : навч.. посібник на допомогу абітурієнту./ За
ред. М.І. Конета. – Кам’янець-Подільський: Абетка , 2006. – 64 с.
48.Конет І.М., Сморжевський Л.О. Довідник з математики для учнів та
абітурієнтів : навч.. посібник. – 4–е вид.. стер. – Кам’янецьПодільський : Абетка, 2006. – 236 с.
49.Конет І.М., Сиваківський П.Б. Ірраціональні рівняння, нерівності,
системи : навч.. посібник на допомогу абітурієнту. – Кам’янецьПодільський : Абетка, 2006. – 48 с.
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51.Конет І.М., Сиваківський П.Б. Показникові рівняння, нерівності,
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