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Народилася 9 вересня 1978 р. на Хмельниччині.
Протягом 1995–2001 рр. навчалася на інженерно-

економічному факультеті, який закінчила з відзнакою.
Наталія із повагою і вдячністю згадує своїх викладачів,
зокрема І. В. Сокирник, О. С. Новікову, В. В. Лук’янову,
Т. В. Головач за те, що бачили в учнях особистостей,
мотивували до досягнень. В університеті вона знайшла
справжніх друзів і наставників, з якими підтримує
зв’язок і досі.

До 2004 р. Наталія Валентинівна працювала начальни-
ком торгового відділу у будівельному супермаркеті «Мрія
забудовника» (м. Хмельницький), упродовж 2004–2011
років — комерційним директором ДП «АГК-Газ» корпо-
рації «Колві» та ТОВ «Автогаз-Планета» (м. Київ).

Сьогодні має власний бізнес у сфері науково-вироб-
ничої діяльності та торгівлі промисловим газовим облад-
нанням для ЖКГ, АГЗС, ГНС. Приділяє велику увагу
самоосвіті, цікавиться психологією.

Вона щаслива у шлюбі, виховує доньку.
Життєве кредо: «Невдахи шукають виправдання, а успіш-

ні — у кожній проблемі бачать нові можливості».

КОРОВАЙ 
Наталія Валентинівна

Директор ТОВ «ГазИС»
(Gas Engineering Solutions)

Випускниця інженерно-економічного
факультету (2001 р.)

Народився 2 січня 1961 р. на Хмельниччині. У 1986 р.
закінчив ХТІПО і здобув спеціальність «Технологія ма-

шинобудування, металорізальні верстати та інструменти».
Під час навчання займався спортом і громадською

роботою: організовував турпоходи на Кавказ, був членом
редколегії факультетської газети, комітету комсомолу, про-
форгом групи ТМ-78-2. Брав участь у Всесоюзній олімпіаді
з фізики серед вишів СРСР.

Великий внесок у його фахове становлення зробили:
ректор Р. І. Сілін, декани С. Г. Костогриз, О. О. Абрамов, педа-
гоги В. І. Пилипів (фізика), В. І. Комарніцький (теоретична
механіка), Б. С. Волинський (матеріалознавство), Г. М. Бан-
нов (викладач технології машинобудування,керівник інсти-
тутського турклубу «Меридіан»), Я. Т. Гладкий, А. І. Гордєєв,
М. П. Мазур, Л. М. Кузьма, В. Д. Каразей, В. В. Третько,
А. М. Музичук.

З 1986 р. М. М. Герасін — викладач спецпредметів СПТУ
№ 18 м. Хмельницького. У 1993 р. став одним із організаторів
фаху «Оператор ЕОМ».

Дружина, Олена Вікторівна Гулякіна, — випускниця ХНУ,
донька, Анастасія, — студентка цього ж вишу.

ГЕРАСІН
Михайло Михайлович

Старший викладач Хмельницького
професійного ліцею електроніки.

Відмінник освіти України,
викладач вищої категорії

Випускник механічного
факультету (1986 р.)

Народилася 27 червня 1959 р. у с. Солобківці на Хмель-
ниччині в родині колгоспників — Федора Леонтійовича

та Надії Сидорівни Кісілів. У 1986 р. закінчила ХТІПО і поча-
ла працювати начальником бюро загального обліку на заводі
«Термопластавтомат» (м. Хмельницький). Протягом 1996–
2008 рр. була головним бухгалтером цього підприємства.

З 2008 р. Антоніна Федорівна займається викладацькою
діяльністю у ХНУ. В 2010 р. захистила кандидатську дисер-
тацію. Є автором більше 50 наукових праць, зокрема моно-
графії. А. Ф. Гуменюк — сертифікований аудитор України,
член організації «Баланс-Клуб», Спілки аудиторів України.
Завжди підтримує зв’язок із рідним вишем. Зі студентсь-
кого життя найбільше запам’яталися періоди сесій, адже
саме тоді збиралася вся група — А. Ф. Гуменюк навчалася на
заочному відділенні. Вона щиро вдячна своїм наставникам,
серед яких М. П. Войнаренко, А. В. Хмелевська, Г. В. Пу-
хальська, М. М. Захарченко.

Хобі Антоніни Гуменюк — аудит, оподаткування.
Її син Дмитро — програміст, випускник ХНУ 2004 р.
Життєве кредо Антоніни Федорівни: «Ніколи не зупи-

нятися на досягнутому!».

ГУМЕНЮК 
Антоніна Федорівна

Доцент кафедри обліку 
та аудиту ХНУ.

Кандидат економічних наук

Випускниця загальнотехнічного
факультету (1986 р.)

Заслужений працівник освіти України. Відмінник
освіти України.
Народився 20 березня 1958 р. у с. Привороття на

Хмельниччині в родині колгоспників — Івана Миколайо-
вича та Ніни Трофимівни. Після закінчення ХТІПО з
1980 до 1981 р. був інженером-механіком у Зборівському
райпобуткомбінаті Тернопільської області. Протягом
1981–1982 рр. служив у лавах Збройних сил СРСР.

Демобілізувавшись, працював інженером-технологом
на Кам’янець-Подільському електромеханічному заводі.
З 1984 р. — у Нетішинському професійному ліцеї. Тут
пройшов шлях майстра виробничого навчання, виклада-
ча, заступника директора з навчально-виробничої робо-
ти. У січні 1993 р. став директором ліцею.

А. І. Крузер — депутат Нетішинської міської ради
IV та VI скликань.

Він вважає, що запорукою високих професійних успіхів
стала освіта, здобута у ХТІПО. У цьому виші сформували-
ся життєві принципи Анатолія Івановича. Він щиро вдяч-
ний своєму навчальному закладу, викладачам, кафедрі МА.

Його девіз: «Творити добро!».

КРУ ЗЕР 
Анатолій Іванович

Директор Нетішинського
професійного ліцею

Випускник механічного факультету 
(1980 р.)


