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вельмишановний Юрій Андрійович.
Народився наш ювіляр у селі Матіївка Батуринського, нині Бахмацького
району Чернігівської області 20 вересня 1937 року. Село розташоване серед
мальовничої природи на правому березі стрімкого Сейму – однієї з приток
Десни. Навпроти, на лівому березі – колишня гетьманська столиця
Лівобережної України Батурин. Батьки Юрія Андрійовича – прості сільські
трударі, від яких він успадкував працелюбство, наполегливість, почуття
обов’язку. У семирічному віці залишився напівсиротою – батько загинув на
фронтах Великої Вітчизняної війни. У важкі повоєнні роки, коли більшість
сільських підлітків закінчували своє навчання семирічною, а здебільшого й
початковою школою – після закінчення четвертого класу Матіївської
початкової школи у п’ятий клас Батуринської середньої школи пішли одиниці,
а серед них і наш Юрій Андрійович. Дорогу до знань йому торували надважкою
працею мати і старша сестра, за що він їм вдячний усе своє життя. Фактично
заради майбутнього свого братика старша за віком сестра, вічна їй пам'ять,
залишила навчання й пішла працювати, щоб мати бодай якісь статки для
продовження його навчання.

Закінчивши в 1955 році Батуринську середню школу, три роки працював
на різних роботах – у місцевому колгоспі, в МТС помічником комбайнера,
завідував сільським клубом. То були часи хрущовських реформ, а серед них і у
галузі народної освіти. Остання давала реальні шанси одержати вищу освіту й
дітям з робітничих сімей та сімей колгоспників, хоча для цього був
обов’язковим трудовий стаж не менше трьох років. Тож ті три роки, як згадує
наш ювіляр, не були втраченим часом. За той час він значно розширив свій
світогляд, поглибив почуття відповідальності, яке у подальшому стало його
життєвим кредо.
Діставши необхідний стаж, збагатившись життєвим досвідом, Юрій
1959 року вступив до Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка на
історико-філософський факультет (відділення історії). Того року один із
найстаріших вищих навчальних закладів країни відзначав 125-річчя з часу
свого заснування, тож разом з іншими студентами університету, а їх там на той
час навчалось понад 10 тисяч, Юрій радів, що обраний ним вуз, у якому уже
діяло 11 факультетів, був нагороджений орденом Леніна – найвищою на той час
державною нагородою. Доречно зазначити, що менше як через два роки
провідний вуз України буде відзначати своє 180-річчя, тож Юрій Андрійович,
як член вченої ради історичного факультету університету, матиме нагоду
вкотре вшанувати ювілей рідного вузу, чого ми йому щиро бажаємо.
Період навчання в університеті співпав із так званою хрущовською
відлигою, з безкомпромісною критикою культу особи, тож більшість
викладачів факультету намагалися привити студентам навики творчого
мислення, багато в чому розкриваючи сторінки історії такими, якими вони були
насправді. Тож і донині професор Юрій Горбань із вдячністю та повагою згадує
імена своїх учителів-наставників – професорів О. Бородіна, В. Жебокрицького,
В. Кудіна, В. Маркіну, доцентів А. Буцика, К. Джеджулу, Л. Марісову та інших.
Не забуває своїх друзів-однокурсників, зокрема тих, з якими ділив радості й
незгоди студентського життя в гуртожитках університету.

1964 року закінчилося студентське життя – чи не найкраща пора його
юності, як і будь-якої молодої людини, якій пощастило бути студентом. Юрій
Горбань упевнено вступав у новий етап свого життя. Перший викладацький
досвід випускник університету набував у якості викладача Миколаївського
кораблебудівного інституту імені адмірала С.О. Макарова. ВНЗ відносився до
Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти Союзу РСР. На той час у
ньому навчалося близько семи тисяч студентів, яким вчорашній випускник
столичного університету викладав суть історії правлячої партії, відповідно й
історії держави. Певно, що студенти запам’ятали лекції молодого, але
теоретично підготовленого викладача, та й сам Юрій Горбань набирався
педагогічного досвіду. Діяльність на педагогічній ниві надалі продовжено
десятиліттями роботи у Київському державному (пізніше – національному. –
Авт.) університеті імені Тараса Шевченка.
У вересні 1967 року Юрій Андрійович повернувся до «Alma mater» як
аспірант
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державного університету імені Т.Г. Шевченка. Ще не закінчивши аспірантури,
на початку 1970 року йому запропонували посаду асистента названої кафедри.
Через рік він успішно захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня
кандидата історичних наук, тож відповідно до діючих на той час положень стає
старшим викладачем кафедри. З 1976 року – доцент тієї ж кафедри. В 1984 році
захистив докторську дисертацію. Рішення вченої спеціалізованої ради
Київського держуніверситету про присудження вченого ступеня доктора
історичних наук затверджене Вищою атестаційною комісією при Раді Міністрів
Союзу РСР у березні 1985 року. З наступного року Юрій Андрійович працював
на посаді професора кафедри історії КПРС природничих факультетів
університету. 1987 року рішенням союзної ВАК Ю.А. Горбаню присвоєне
наукове звання професора.
З кінця 1986 року за рішенням керівництва університету він був
направлений

на
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Інституту

підвищення

кваліфікації

викладачів суспільних наук при Київському державному університеті ім.

Т.Г. Шевченка – з мотивацією «для зміцнення кадрового потенціалу і його
омолодження». У названому підрозділі університету працював до 1992 року,
допоки з розпадом Радянського Союзу не припинив свого існування і названий
заклад, оскільки в ньому набували підвищення кваліфікації викладачісуспільствознавці з усього колишнього Союзу.
Відтак Юрій Андрійович повернувся на рідну кафедру, яка відтепер
називалася

кафедрою

української

історії

та
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факультету Київського національного університеті імені Тараса Шевченка, де
продовжував працювати на посаді професора, викладаючи історію України на
факультеті кібернетики, на якому, до речі, почав працювати ще з часу
зарахування його на посаду асистента кафедри. Крім нормативних курсів читав
також спецкурси, зокрема з етнополітики, з історії розвитку науки – як на
факультеті кібернетики, так і на ряді інших факультетів університету. Зміна
назви кафедри була своєчасною і адекватною відповіддю на виклики складного
часу політичних та ідеологічних трансформацій в українському суспільстві.
Змін, до яких Юрій Андрійович органічно адаптувався як кваліфікований і
досвідчений науковець і викладач-професіонал. Період, коли з’явилася
можливість

відійти
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ідеологічним схемам і догмам, він сприйняв виважено, не впадаючи у
надмірно-емоційне “перебудування”, не вдаючись до крайнощів, а керуючись
принципом, що науковець, якщо він не пристосуванець заради кар’єри чи
якихось інших корисливих міркувань, має жити і творити за совістю.
Повернувшись на кафедру, яка відтепер була іншою не тільки за назвою,
а й за своєю суттю, Юрій Андрійович почав активно освоювати один з нових
напрямів її роботи – етнополітику. За його участі, а пізніше й за його
керівництвом розробляються відповідні навчальні програми, методичні
матеріали тощо. Етнополітична тематика стає органічною складовою його
лекцій з курсу історії України.
У своїй науковій і викладацькій діяльності Юрій Андрійович залишався
вірним своїм принципам, своєму педагогічному кредо: сповідування принципу

пріоритетності історичного факту, а не його суб’єктивних оцінок, які
неодноразово змінювалися в залежності від зміни політичної ситуації в країні.
А ще – не пережовувати до безкінечності наші минулі недоліки, трагічні
сторінки нашої історії, а робити з них відповідні висновки заради майбутнього.
Його принцип – історія повинна застерігати від помилок минулого, а не
зводити з ним рахунки. В такому дусі виховував і студентів. У викладацькій, як
і в науковій роботі, головну увагу звертав на методологічне, історіософське
обґрунтування тих чи інших проблем історичної науки, завжди шукав
оптимальні підходи до вирішення проблем навчально-методичної роботи з
орієнтацією на перспективу.
На посаді завідувача кафедри української історії й етнополітики (1996–
2002) проявилися, крім іншого, і його організаторські здібності. Регулярно
почали видаватися практикуми до викладання відповідних курсів і спецкурсів,
методичні розробки на нових методологічних засадах, нового змісту,
відповідного сучасним умовам, набули науково-теоретичні семінари. Як
керівник кафедри, він проявляв не тільки принциповість і вимогливість до
членів колективу з метою забезпечення належного рівня роботи кожного, а й
чуйність, лояльність, готовність допомогти будь-кому, якщо в цьому була
потреба.
Колектив кафедри поважав його за непоказне вболівання, за авторитет
кафедри, за дієву турботу щодо професійного зростання колег, за доброзичливе
ставлення до кожного члена кафедри. Вміючи робити висновки із власних
прорахунків у керівництві кафедрою, без амбіцій сприймав критику, якщо вона
була конструктивною. Раціонально акумулював колективну думку членів
кафедри,
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вдосконалення навчально-виховної і методичної роботи. І як результат, кафедра
на належному науково-теоретичному і методичному рівнях забезпечувала
викладання як нормативних курсів, так і спецкурсів з ряду історичних
дисциплін.

Юрій Андрійович – один із ініціаторів, співавторів і керівник авторського
колективу рекомендованого МОН України навчального посібника «Історія
сучасного світу» (чотири видання за термін з 2003 по 2012 рр.), співавтор
навчального посібника «Історії української та зарубіжної культури» (п’ять
видань з 1999 по 2004 рр.), хрестоматій, документальних збірників з історії
України, історії української культури, історії м. Києва, Миколаївщини та ряду
інших

видань

навчально-методичного

та

документального

характеру.

Здійснював керівництво підготовкою пілотного проекту електронного варіанту
підручника для студентів з історії України, який одержав схвальні відгуки
студентів і викладачів-істориків університету.
Навчально-методичну роботу Юрій Андрійович Горбань органічно
поєднував із науково-дослідницькою діяльністю. Він автор індивідуальної,
співавтор п’яти колективних наукових монографій, ряду брошур, статей та
інших публікацій. Усього у списку наукового доробку Юрія Андрійовича понад
сто позицій. Як завідувач кафедри, здійснював керівництво щодо виконання
двох бюджетних тем з проблематики української державності. Вагомий його
вклад у підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів. За його науковим
керівництвом підготовлено понад 20 кандидатів історичних наук, консультував
написання трьох успішно захищених докторських дисертацій, тож його з
вдячністю згадують історики багатьох навчальних закладів України і не тільки.
Юрій Андрійович брав активну, не формальну, участь у громадській
роботі, зокрема у тому її напрямку, що стосувався вдосконалення навчальнометодичного процесу, атестації науково-педагогічних кадрів. Певний час
входив до складу навчально-методичної комісії Мінвузу України, до ряду
координаційних рад. Понад 20 років (1974–1995) із старанністю працював
ученим секретарем спеціалізованих рад у Київському держуніверситеті із
захисту дисертацій історичного профілю. За цей час, і до певної міри за його
участі, у спецрадах захищено понад 370 дисертацій на здобуття вчених ступенів
кандидата та доктора історичних наук. Його кваліфікований підхід до атестації
кадрів, добросовісне ставлення до виконання обов’язків було помічено

союзною ВАК, тому з 1976 року він фактично був зарахований позаштатним
працівником Держінспекції ВАК СРСР, у складі комісій якої інспектував
роботу спецрад багатьох вузів Радянського Союзу. У часи української
незалежності був членом експертної ради ВАК України.
Протягом багатьох років Ю.А. Горбань працював заступником завідувача
кафедри, був членом вчених рад факультету кібернетики, був і залишається
членом вченої ради історичного факультету університету.
Колеги Юрія Андрійовича по кафедрі завжди відзначали й відзначають
його шанобливе ставлення до своїх наставників у викладацькій і науковій
роботі. З особливою вдячністю він згадує багаторічного керівника кафедри
професора М.М. Матвійчука, за чуйного ставлення якого відбувалося його
наукове і професійне зростання, так само як і своїх керівників по Інституту
підвищення
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М.Я. Варшавчика, Б.І. Корольова, П.М. Шморгуна та інших.
Професійний досвід Юрія Андрійовича залишається затребуваним і після
його виходу на пенсію. Роботу в університеті він залишив за станом здоров’я в
2004 році. Проте не полишає зв’язків з рідними йому кафедрою, історичним
факультетом та університетом як член ветеранської організації вузу.
В квітні 2009 року професор Ю.А. Горбань запрошений на роботу в
Державну наукову сільськогосподарську бібліотеку НААН на посаду головного
наукового

співробітника.

Відтоді

працює

там

заступником

голови

спеціалізованої вченої ради з історії науки і техніки, заступником головного
редактора наукового фахового електронного видання «Історія науки і
біографістика». За три роки роботи в названій установі опублікував 17
наукових статей за тематичним напрямом – історія науки і техніки та наукова
біографістика. Регулярно рецензує рукописи кандидатських дисертацій,
монографій тощо.
У 2012 році Атестаційна колегія МОНмолодьспорту України присвоїла
Ю.А. Горбаню

вчене

звання

старшого

наукового

співробітника

за

спеціальністю «Історія науки і техніки». Юрій Андрійович має ряд урядових та

відомчих

нагород,

зокрема

«Відмінник

аграрної

освіти

та

науки»,

нагороджений Почесною відзнакою Національної академії аграрних наук
України – за значний внесок у розвиток вітчизняної бібліотечної справи,
особистий внесок у розробку нових методик інформаційно-бібліотечного
супроводження наукового забезпечення агропромислового виробництва та з
нагоди 75-річчя від дня народження.
Варто зазначити, що започаткований Юрієм Андрійовичем науковопедагогічний напрям діяльності продовжує його донька – Тетяна Юріївна. Вона
– доктор політичних наук, професор тієї ж кафедри, на якій 35 років працював
її батько.
Колектив Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
сердечно вітає шановного Юрія Андрійовича з ювілеєм, зичить йому міцного
здоров’я, здійснення творчих задумів і найкращих людських сподівань, а також
добробуту та злагоди, добра і радості, щирої любові ближніх. Нехай
світлішають Ваші життєві обрії, хай доля неодмінно прихиляється особисто до
Вас та Ваших рідних і близьких!
Г. О. ГЛАЗУНОВ,
Державна наукова сільськогосподарська
бібліотека
Національної академії аграрних наук, м. Київ
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