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ПАМ’ЯТI АНАТОЛIЯ ПЕТРОВИЧА ГОРБАНЯ
(1938–2009)

Раптово пiшов iз життя видатний український фiзик,
доктор фiзико-математичних наук, професор, лауре-
ат Державної премiї України в галузi науки i технi-
ки, головний конструктор батарей фотоелектрично-
го живлення перших українських космiчних апаратiв
Анатолiй Петрович Горбань.

Анатолiй Петрович добре вiдомий в Українi та за
її межами як визначний спецiалiст у галузi фiзики
напiвпровiдникiв та сонячної фотоенергетики. Його
творче життя пройшло в Iнститутi фiзики напiвпро-
вiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова НАН України, де вiн
працював iз моменту заснування iнституту, пройшов-
ши шлях вiд iнженера до завiдувача вiддiлу фiзико-
технiчних основ напiвпровiдникової фотоенергетики.
Талановитий i надзвичайно продуктивний фiзик, вiн

є автором бiльше 200 наукових праць, а також однi-
єї монографiї та бiльш нiж 20 авторських свiдоцтв i
патентiв на винаходи. Анатолiй Петрович спрямував
колектив очолюваного ним вiддiлу на виконання ком-
плексу наукових дослiджень, направлених на вивче-
ння фiзичних i фiзико-технiчних властивостей шару-
ватих структур дiелектрик–напiвпровiдник i метал–
дiелектрик–напiвпровiдник, якi є основними структу-
рами сучасної мiкро- та наноелектронiки.

Видатних успiхiв досяг Анатолiй Петрович в нау-
кових дослiдженнях та прикладних розробках у га-
лузi фотоенергетики. У результатi очолюваним ним
колективом було створено високоефективнi кремнi-
євi сонячнi елементи з комбiнованими дифузiйно-
польовими бар’єрами, якi мають ККД до 19%, що
вiдповiдає свiтовим стандартам. У межах Держав-
ної програми України з питань лiквiдацiї наслiдкiв
аварiї на ЧАЕС пiд керiвництвом Анатолiя Петрови-
ча було виконано НДР i ДКР з розробки i виготов-
лення сонячних батарей для дозиметрiв–радiометрiв
типу ДКС-01 для переносної дозиметричної i радiо-
метричної апаратури нового поколiння. Ще один ва-
жливий етап робiт – його дiяльнiсть головним кон-
структором фотоелектричних батарей космiчних апа-
ратiв серiї “Мiкросупутник”, що проведена в межах
Нацiональної космiчної програми України за замов-
ленням ДКБ “Пiвденне”. Тут було виконано НДР i
ДКР з розробки i виготовлення льотного компле-
кту сонячних батарей нового поколiння, призначено-
го для використання в системi енергопостачання пер-
шого вiтчизняного космiчного апарата КС5МФ2 “Мi-
крон”, який був виведений на орбiту у груднi 2004 ро-
ку.

Останнiм часом Анатолiй Петрович iнтенсивно
працював над розробкою та впровадженням найсу-
часнiших конструкцiй сонячних елементiв.

Професiйнi досягнення Анатолiя Петровича отри-
мали визнання на державному рiвнi: у 2007 роцi вiн
став лауреатом Державної премiї України в галузi на-



уки i технiки. Ним пiдготовлено декiлька кандидатiв
та доктор фiзико-математичних наук.

Смерть Анатолiя Петровича означає тяжку втра-
ту для колективу Iнституту фiзики напiвпровiдникiв
iм. В.Є. Лашкарьова НАН України та української фi-
зики. Пам’ять про нього навiчно збережеться у сер-
цях усiх, хто мав щастя знати Анатолiя Петрови-
ча.
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