
Некролог Горбаня Юрія Андрійовича:  

колеги сумують 
 

20 грудня 2016 року на 80-му році життя перестало 

битися серце відомого вітчизняного історика, доктора 

історичних наук, професора, головного наукового 

співробітника сектору архівів ННСГБ НААН Горбаня 

Юрія Андрійовича. 

Горбань Юрій Андрійович народився 20 вересня 

1937 року. Після закінчення у 1935 році Батуринської 

середньої школи працював на різних роботах – у місцевому колгоспі, в МТС 

помічником комбайнера, завідував сільським клубом. У 1959 році поступив, а в 

1964 році закінчив історико-філософський факультет Київського державного 

університету імені Т. Г. Шевченка. За направленням протягом 1964–1967 років 

працював асистентом кафедри марксизму-ленінізму Миколаївського 

кораблебудівного інституту імені адмірала С. О. Макарова. 

У 1967–1969 роках – аспірант кафедри історії КПРС природничих 

факультетів Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. У 1970–

1972 роках – асистент тієї ж кафедри, у 1972–1976 роках – старший викладач, у 

1976–1986 роках – доцент.  

У 1971 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата історичних наук, а в 1984 році здобув ступінь доктора історичних 

наук. У 1986 році отримав учене звання професора. 

З 1986 року працював на посаді професора кафедри історії КПРС 

природничих факультетів університету. У 1986–1992 роках – професор 

Інституту підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при Київському 

державному університеті імені Т. Г. Шевченка. У 1992 році повернувся на 

кафедру, яка відтепер називалася кафедрою української історії та етнополітики 

історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, де продовжував працювати на посаді професора, викладаючи 



історію України на факультеті кібернетики. Крім нормативних курсів читав 

також спецкурси, зокрема, з етнополітики, з історії науки – як на факультеті 

кібернетики, так і на ряді інших факультетів університету. 

Протягом 1996–2002 років працював на посаді завідувача кафедри 

української історії та етнополітики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка.  

За його керівництва і співавторства у період 2001–2012 років побачили 

світ чотири видання рекомендованого МОН України навчального посібника 

«Історія сучасного світу». Співавтор навчального посібника «Історія 

української та зарубіжної культури» (п’ять видань 1999–2004 рр.), низки 

хрестоматій, документальних збірників з історії України, історії української 

культури, історії м. Києва та інших видань навчально-методичного та 

документального характеру. Здійснював керівництво підготовкою пілотного 

проекту електронного варіанта підручника для студентів з історії України. 

Горбань Ю. А. – автор одноосібної, співавтор п’яти колективних 

наукових монографій, ряду брошур, статей та інших публікацій. Усього у 

списку його наукового та навчально-методичного доробку понад 150 видань. 

За науковим керівництвом професора Ю. А. Горбаня підготовлено понад 

20 кандидатів історичних наук, консультував підготовку трьох успішно 

захищених докторських дисертацій. 

Входив до складу навчально-методичної комісії Мінвузу України, до ряду 

координаційних рад. Понад 20 років (1973–1994) працював вченим секретарем 

спеціалізованих вчених рад у Київському державному університеті із захисту 

дисертацій історичного профілю. Протягом багатьох років Ю. А. Горбань 

працював заступником завідувача кафедри, був членом учених рад факультету 

кібернетики та історичного факультету університету.  

З квітня 2009 року розпочалася нова сторінка творчого життя професора 

Ю. А. Горбаня. З цього часу і до останнього дня він працював на посаді 

головного наукового співробітника сектору архівів Інституту історії аграрної 

науки, освіти та техніки ННСГБ НААН. 



У стінах ННСГБ НААН продовжилася його копітка робота з підготовки 

наукових кадрів вищої кваліфікації. Був заступником голови спеціалізованої 

вченої ради Д 26.373.01 у ННСГБ НААН по захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора і кандидата історичних наук за спеціальністю 

07.00.07 – історія науки й техніки (історичні науки).  

За роки роботи в ННСГБ НААН опублікував понад 20 наукових статей за 

тематичним напрямком – історія науки й техніки та наукова біографістика. 

Регулярно рецензував рукописи кандидатських та докторських дисертацій, 

монографій тощо. 

Значну увагу приділяв рецензуванню наукових статей, що надходили до 

електронного наукового фахового видання – міжвідомчого тематичного 

збірника «Історія науки і біоргафістика» (історичні науки), в якому 

висвітлюються питання історії формування та розвитку наукових шкіл, 

проблеми формування нового концептуального бачення історії науки та 

біографістики, еволюція соціальної функції науки та методів наукових 

розвідок, шляхи залучення наукової спадщини до вирішення нагальних питань 

сьогодення. 

Наукова й педагогічна діяльність Горбаня Ю. А. відзначена багатьма 

урядовими та відомчими нагородами, зокрема, Грамотою Верховної Ради 

України, урядовими ювілейними медалями, грамотами і відзнаками 

Міністерства вищої освіти УРСР, Київської міської державної адміністрації, 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, Національної академії аграрних наук України, а також 

знаком «Ветеран праці». 

Колектив Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки 

Національної академії аграрних наук України з глибоким сумом сприйняв 

скорботну звістку про смерть колеги. 

Високий професіоналізм Юрія Андрійовича, його життєва мудрість, 

науковий та педагогічний талант назавжди лишаться у вдячній пам’яті 

українських істориків, педагогів та науковців високими зразками для 



наслідування. Висловлюємо щирі й глибокі співчуття рідним і близьким 

покійного. Хай земля буде йому пухом! 

Помер 20 грудня 2016 року, похований на Жулянському кладовищі 

м. Києва. 

 

Колектив ННСГБ НААН  


