
ISSN 0372-6436. Вісн. НАН України, 2008, № 9 63

60-річчя

члена-кореспондента НАН України

А.Є. КОНВЕРСЬКОГО

15 вересня виповнилося 60 років відо-
мому вченому-філософу членові-ко-

респондентові НАН України Анатолієві 
Євгеновичу Конверському.

А.Є. Конверський народився 1948 р. у 
с. Горишківка на Вінниччині в родині вчите-
лів. 1971 року закінчив філософський фа-
культет Київського державного університету 
ім. Т.Г. Шевченка, а в 1974-му — аспірантуру 
на кафедрі логіки. Працюючи в університеті, 
Анатолій Євгенович подолав шлях від викла-
дача до декана філософського факультету. 
У 1975 р. він захистив кандидатську дисер-
тацію «Проблема обґрунтування в логіці на-
укового дослідження», а в 1992 р. — доктор-
ську дисертацію «Теорія як об’єкт аналізу в 
ло гіці та методології науки». 2006 року 
А.Є. Конверського обрано членом-ко рес пон-
ден том Національної академії наук України.

Коло наукових інтересів ученого станов-
лять актуальні проблеми логіки та методо-
логії науки. Останнім часом він досліджує 
основні властивості теорії як головного 
підсумку пізнавальної діяльності; розкри-
ває природу методологічного аналізу нау-
кового знання; визначає основні риси пред-
метного світу теорії; аналізує суть моде-
лей обґрунтування теорії (дедуктивної та 
індуктивної); досліджує шляхи виявлення 
конкретно-наукової теорії у вигляді логіч-
ної моделі, зв’язок проблеми обґрунтуван-
ня теорії з основними ідеями сучасної ло-
гіки. Ці та інші результати досліджень Ана-
толія Євгеновича є вагомим внеском у роз-
виток вітчизняної логічної науки.

А.Є. Конверський — автор підручників 
«Логіка» (який витримав понад 5 видань), 
«Логіка для юристів», співавтор низки під-
ручників з філософії, політології, методо-
логії наукових досліджень, кількох науко-
вих праць, серед яких монографії «Пробле-
ма обґрунтування в логіці та методології 
науки», «Теорія та її обґрунтування». 

Учений досліджує історію філософської 
думки в Київському університеті від почат-
ку його заснування в 1834 р. і до сьогодні. 
Окрім монографій та низки наукових ста-
тей на цю тему, за його редакцією опуб-
ліковано збірник «Філософський факуль-
тет. Документи та матеріали. До 170-річчя 
від дня заснування». За його безспосеред-
ної участі організовано наукові конфе-
рен ції, присвячені видатним постатям 
філософського факультету — П.В. Копніну, 
В.Ф. Асмусу, А.С. Канарському тощо. 

Під науковим керівництвом Анатолія 
Євгеновича захищено 4 докторські та 12 
кандидатських дисертацій.

Він голова комісії з філософії Науково-
методичної ради Міністерства освіти і нау-
ки України, голова Експертної ради з гумані-
тарних та соціальних наук Державної акреди-
таційної комісії Міністерства освіти і науки 
України. Упродовж чотрирьох років А.Є. Кон-
верський очолював Експертну раду з філо-
софських, соціологічних та політичних наук 
ВАК України. Анатолій Євгенович входить до 
складу редколегій низки наукових часописів, 
зокрема «Філософська думка», «Практична 
філософія», «Вісник Київського національно-
го університету імені Тараса Шевченка. Серія: 
Філософія. Політологія», «Філософські про-
блеми гуманітарних наук», «Вища школа».

Понад 10 років (з 4-річною перервою) 
А.Є. Конверський очолює спеціалізовану 
вчену раду із захисту докторських дисерта-
цій з 4-х наукових спеціальностей.

Ученого нагороджено орденом «За заслу-
ги», відзначено премією імені Дмитра Чи-
жевського НАН України, йому присвоєно 
почесне звання «Заслужений працівник осві-
ти України». Наукова громадськість, ко леги 
та учні щиро вітають Анатолія Євгеновича з 
ювілеєм, зичать йому міцного здоров’я, на-
тхнення, нових звершень на освітянській 
ниві та наукових здобутків. 




