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НЕСТУЛЯ 
Олексій 

Олексійович

Народився 25 березня 1957 р. у с. Веселе Липецького 
району Харківської області в сім’ї сільських інте-
лігентів. Батько працював головним зоотехніком 

колгоспу, мати — зоотехніком з племінної справи. Мудрі, 
щирі, чесні, працьовиті, з загостреним почуттям гідності 
й відповідальності, Олексій Іларіонович та Ганна Мусіївна 
Нестулі виховали трьох синів керуючись сковородинів-
ським гаслом: «На добро народити й добра навчити». Для 
Олексія Олексійовича батьки дотепер залишаються духов-
ним взірцем совісного життя.

Олексій Нестуля обрав за фах історію, бо, за Цице-
роном, вона  — «свідок часів, світило істини, життя та 
пам’яті, учителька життя, вісниця старовини», а  ще  — 
наука про людей у часі.

Навчаючись у ППІ ім. В. Г. Короленка, Олексій Олек-
сійович устигав займатися наукою й бути активним учас-
ником студентського життя: очолював наукове товари-
ство, отримував Ленінську стипендію, командував буді-
вельним загоном у Новому Уренгої, грав у студентській 
гандбольній команді, був постійним учасником гуморис-
тичних «Капусників».

Яскраві спогади залишилися в серці О. О. Нестулі про 
талановитих педагогів: П. М. Денисовця, О. Х. Со колов-
ського, М. В. Авдеєву, В. С. Воловика, які не лише викла-
дали основи фахових дисциплін, прищеплювали любов 
до науки та дослідницьку ретельність і  вибагливість, 
а й навчали життєвої мудрості та духовної глибини.

У 1978  р., молодий учитель був направлений на 
кафедру історії щойно створеного історичного факуль-
тету Кіровоградського педінституту. Армійську школу 
пройшов у  саперних військах під м. Владимиром. 
Олексій Олексійович ніколи не шкодував, що, маючи 
можливість не служити, все-таки пройшов військовий 
гарт, адже той завжди допомагав долати життєві пере-
шкоди.

В 1985–1992  рр., після закінчення стаціонарної аспі-
рантури Київського державного університету іме-
ні  Т.  Г.  Шевченка, Олексій Нестуля працював доцентом 
на кафедрі історії, проректором з  виховної роботи 
Полтавського державного педагогічного інституту іме-
ні В. Г. Короленка. З 1992 до 1995 р. навчався у стаціонар-
ній докторантурі Інституту історії України НАН України, 
закінчивши яку знову готував майбутніх учителів у сті-
нах рідного вишу.

В 1997-1999, 2003 рр. О. О. Нестуля опікувався гума-
нітарною сферою, соціальними проблемами краю на 
посаді заступника голови Полтавської обласної держав-
ної адміністрації.

З 2000  р. працює в  Полтавському університеті спо-
живчої кооперації України, (нині — Полтавський універ-
ситет економіки і торгівлі): був професором, завідувачем 
кафедри філософії та політології, а  з  2003  р. й  донині є 
ректором.

Олексій Олексійович — голова Вченої ради універси-
тету, член Ради Центральної спілки споживчих това-
риств України, президії науково-методичних комісій 
з економіки і підприємства та торгівлі Міністерства осві-
ти і науки України, член правління Національної спілки 
краєзнавців України, голова Громадської ради при 
Головному управлінні Міндоходів у Полтавській області, 
член Міжнародної громадської організації «Рада керів-
ників кооперативних навчальних закладів».

У творчому науковому ужинку Олексія Олексі йо-
вича — понад 300 праць, зокрема 12 навчально-методич-
них посібники (три — з грифом МОН України), три осо-
бисті та дев’ять колективних монографій. Під його керів-
ництвом захищено дві докторські та 12  кандидатських 
дисертацій. Є визнаним фахівцем з  питань повернення 
та реституції культурних цінностей, студіює проблема-
тику лідерства в управлінні.

Відповідальність, високий професіоналізм, поряд-
ність, щирість, доброта та щаслива здатність бачити 
в людині людське — визначальні риси Олексія Нестулі як 
особистості й керівника. В житті він повсякчас керуєть-
ся батьківськими заповітами та шевченківським: «Ми не 
лукавили з  тобою, Ми просто йшли; у  нас нема Зерна 
неправди за собою».

О. О. Нестуля нагороджений орденом «За заслуги» 
ІІ і  ІІІ  ступенів, нагрудним знаком «Петро Могила»; є 
лауреатом Державної премії України в  галузі науки 
і  техніки. Заслужений працівник народної освіти 
України.

Дружина Олексія Олексійовича Світлана Іванівна — 
також випускниця історичного факультету ПДПУ 
ім.  В.  Г.  Короленка. Пару поєднало не тільки кохання, 
а  й  спільна зацікавленість наукою. Подружжя виховало 
трьох синів, для яких батько став моральним орієнти-
ром, а ще — справжнім другом і мудрим порадником.
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