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ародилася 17 лютого 1967 р. в м. Запоріжжі. Батько,
Микола Олександрович Троян-Головян, працював інженером Центру технічної інформації та
перекладів, а мати, Валентина Борисівна, — техніком Управління головного технолога Виробничого об’єднання «Моторобудівник» (сучасне ПАТ «Мотор Січ»). «Мотор Січі»
батьки Галини Миколаївни присвятили все своє трудове
життя, обоє удостоєні почесного звання ветерана праці.
У родині Троян-Головян завжди шанували техніку
та точні науки, а основною літературою були науково-
популярні журнали: «Техника молодежи», «Юный техник»,
«Наука и жизнь». У школі фізику, хімію та математику викладали на високому рівні, заняття були дуже цікавими
та інформативними. Тому вибір фізичного факультету під
час вступу до вишу став для Галини Миколаївни логічним.
А вступити, склавши як медаліст лише іспит із фізики, для
неї було легко.
Упродовж 1984–1989 рр. Галина Горбенко освоювала
фах фізика у стінах Запорізького державного університету. Під час навчання брала активну участь у наукових
дослідженнях кафедри фізики твердого тіла. Особливо
запам’яталася курсова робота 1986 р.: тоді під керівництвом доцента Бориса Лукича Бойченка в лабораторії
проводилася низка дослідів із комірками рідких кристалів, проте ефект був ледь помітним. Ось уже багато років
поспіль мільярди людей щодня мають справу з такими комірками у вигляді приладів із LCD-екранами, моніторами
тощо. Не тільки фундаментальними знаннями, а й правильним розумінням фізичних законів і явищ, суті й основ наукового пізнання та світоглядом загалом Галина Миколаївна
завдячує Івану Кириловичу Круцилу, Григорію Зиновійовичу Курилку, Олексію Єфимовичу Осипову, Геннадію Герасимовичу Мітіну, Миколі Олександровичу Кулагіну та
багатьом іншим викладачам, а також обслуговуючому персоналу рідного факультету.
Університет усебічно сприяв становленню та розвитку
молодих учених, зокрема й фінансово. Це дало Г. М. Горбенко змогу брати участь у різноманітних фахових конференціях, як вітчизняних, так і закордонних: під час
навчання вдалося побувати в Чехословаччині та Німеччині. У студентські роки багато часу проводила в наукових
лабораторіях факультету, які були оснащені сучасним обладнанням і давали можливість долучитися до передових
досліджень. Крім того, була старостою групи, студентським
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девізом якої був вислів «Знання закономірностей звільняє
від запам’ятовування фактів». А участь у складі студентського будівельного загону в будівництві теплової траси
в Ханти-Мансійському національному окрузі (1985) стала
вражаючим, унікальним досвідом, що запам’ятався на все
життя.
Після отримання диплома Галина Миколаївна вирішила продовжити освіту в стінах альма-матер і вступила
до аспірантури. Згодом протягом десяти років працювала
асистентом на кафедрах фізичного факультету: викладала
атомну та ядерну фізику, супроводжувала фізичний практикум з цієї дисципліни.
Роботу в Класичному приватному університеті
Г. М. Горбенко розпочала у 2000 р. викладачем кафедри системного аналізу і вищої математики. У 2002 р. в університеті було створено відділ дистанційної освіти, який згодом
став Інститутом інформаційних технологій в освіті. Галина
Горбенко пройшла шлях від начальника відділу до декана
факультету, а згодом — директора інституту. Не полишає
вона й викладацьку роботу: навчає фізиці студентів Коледжу Класичного приватного університету та майбутніх програмістів, які здобувають рівень бакалавра.
Сьогодні у сфері наукових і педагогічних інтересів Галини Миколаївни — методики та технології навчання для
різних рівнів освіти, інтенсивне впровадження інновацій
у процес підготовки та перепідготовки фахівців за всіма
спеціальностями Класичного приватного університету. Не
втрачає вона зв’язку із Запорізьким національним університетом — постійно та плідно спілкується й обмінюється досвідом з колегами-освітянами.
Одружена. Чоловік Галини Миколаївни, Віталій Іванович Горбенко, — також випускник Запорізького національного університету, який закінчив у 1991 р. Нині обіймає
посаду декана фізичного факультету цього навчального закладу. Подружжя має сина, який здобуває ступінь магістра
з програмної інженерії.
За світоглядом Г. М. Горбенко оптиміст. Вона вірить,
що, якщо не занепадати духом і не опускати рук, а натомість наполегливо прямувати до поставленої мети, життя
обов’язково повернеться світлим боком. У літературі та
кіно наддає перевагу детективам і науково-популярним
жанрам. А ще Галина Миколаївна має творче хобі: вишиває картини — на підтвердження того, що між фізикою та
лірикою не лежить нездоланна прірва.

