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Н

ародився 2 квітня 1970 р. в м. Кам’янка Черкаської області у сім’ї робітників Віктора Олександровича та Пелагеї Петрівни Горбанів. Після закінчення
середньої загальноосвітньої школи № 2 м. Чигирина, пропрацювавши майже рік на Чигиринському
ремонтно-транспортному підприємстві слюсарем,
був призваний для проходження строкової військової служби на Північний флот. Саме тоді здійснилася
давня мрія Анатолія Вікторовича про підкорення водної стихії. Після демобілізації працював керівником
ДПЮ у Стецівській середній школі Чигиринського
району.
У 1991 р. вступив на історичний факультет Київського педагогічного інституту імені О. М. Горького,
після закінчення якого працював у багатьох сферах
діяльності та обіймав різні посади.
У січні 2007 р. почав працювати в Київській державній академії водного транспорту імені гетьмана
Петра Конашевича-Сагайдачного (КДАВТ) на посаді
помічника ректора та паралельно викладати на кафедрі
суспільних дисциплін.
Восени 2010 р. був призначений першим проректором КДАВТ. Під керівництвом та за ініціативи
А. В. Горбаня протягом останніх років академія поповнилася новими відокремленими структурними підрозділами та факультетами в містах Києві, Ізмаїлі, Миколаєві; вперше було проведено належне ліцензування та
акредитація всіх спеціальностей академії за IV рівнем,
отримано дозвіл на підготовку іноземних студентів за
новими спеціальностями; були відкриті та розпочали
роботу дві спеціалізовані ради із захисту кандидатських дисертацій профільних спеціальностей академії.
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Ці заходи дали змогу завершити реалізацію принципу
безперервної ступеневої системи підготовки фахівців
із усіх спеціальностей академії відповідно до реформ
освіти в Україні.
Під патронатом Анатолія Вікторовича була проведена низка успішних благодійних акцій зі збору добровільних пожертвувань для будинку дитини «Малятко»
м. Ворзеля Київської області та лікарні для дітей з онкологічними захворюваннями м. Житомира; проведені
заходи щодо громадського обговорення проекту нового
Закону України «Про вищу освіту».
З початком АТО на Сході України особисто взяв
участь у закупівлі бронежилетів та тепловізорів, зимового та літнього обмундирування, мобільних телефонів та рацій, пересувної електростанції, перевізної бані,
автомобілів для бійців; став ініціатором низки зустрічей студентів академії з волонтерами та бійцями.
Є автором більш як 60 наукових і навчально-методичних праць, монографії з історії України, навчального
посібника з кримінології, співавтором комп’ютерної
програми «Морський навчальний стендово-тренажерний інформаційний комплекс». Спільно з Левком
Лук’яненком здійснив перевидання книги «Московство»; також був ініціатором та організатором республіканських та міжнародних конференцій і круглих столів
на базі Академії з питань євроінтеграції, економічної
і транспортної стратегії України; запровадив на основі
академії щорічний студентський конкурс IT-проектів
«IT-Maritime» із залученням фахівців міжнародних
організацій («Microsoft», «Prophix Software»). За ініціативи Анатолія Вікторовича академія стала учасником
програми ЄС «TEMPUS» та почала реалізацію проекту «KTU» з експлуатації 3D-принтера. А. В. Горбань
активно здійснює робочі візити в навчальні заклади
європейських країн для проведення переговорів щодо
співпраці, обміну науково-педагогічним персоналом та
студентами, реалізації спільних програм та міжнародних проектів.
Нагороджений нагрудним знаком Інспекції
з питань підготовки і дипломування моряків Міністерства транспорту України, медаллю «10 років ВГО
«Український інститут воєнної історії», медаллю
«День працівника освіти» Інституту історичної освіти
НПУ імені М. П. Драгоманова, орденом УПЦ Святителя Миколая Чудотворця, Подякою ректора КДАВТ,
Почесною грамотою Кабінету міністрів України.
З 2013 р. — помічник-консультант народного депутата України VII та VIII скликань (на громадських
засадах), з 2014 р. — член Громадської науково-консультативної ради при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, член Спілки офіцерів України, а з 2015 р.
є дійсним членом Асоціації професорів слов’янських
країн.
Анатолій Вікторович користується повагою та
заслуженим авторитетом серед студентів, співробітників академії, працівників органів місцевої та центральної державної влади як активний, здібний, професійний, принциповий і відповідальний керівник
та, найголовніше, як свідомий громадянин, оскільки
його головним життєвим кредо є гасло: «Життя — це
боротьба».

