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Н

ародився 30 травня 1955 р. в с. Соболівка Теплицького району Вінницької області. З дитинства
хлопцеві подобалася робота на землі, тож його
вибір є очевидним — професія агронома.
Вищу освіту А. О. Шульга здобував упродовж
1972–1977 рр. в Уманському сільськогосподарському інституті, де на високому рівні опанував рільництво.
Зі студентських років найбільше запам’яталися: виробнича практика на збиранні врожаю картоплі в навчгоспі
«Родниківка»; роботи на ІІ курсі на току «Родниківка»;
риболовля з ночівлею в с. Родниківка та риболовля
в «Софіївці».
Велику подяку за кваліфіковану підготовку Анатолій Олексійович висловлює керівнику дипломної роботи Жанні Петрівні Шевченко, а також Майї Єфимівні
Замаховській.
Протягом 1977–1978 рр. служив у лавах Радянської армії. Надалі активно рухався кар’єрними сходинками, обіймаючи такі посади: з 1979 р. — агроном колгоспу «Росія»
с. Соболівка Теплицького району, Вінницької області;
з 1982 р. — голова колгоспу «Іскра» с. Шиманівка Теплицького району Вінницької області; з 1998 р. — голова районних
державних адміністрацій Іллінецького й Теплицького районів; з 2005 р. — викладач Іллінецького коледжу Вінницького
державного аграрного університету; з 2006 р. — директор
ТОВ «ПК» Зоря Поділля» в м. Гайсині Вінницької області.
З 2013 р. дотепер А. О. Шульга обіймає посаду заступника генерального директора ТОВ «УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО».
Депутат районних рад — шістьох скликань, депутат Він
ницької обласної ради — двох скликань.
Удостоєний почесного звання «Заслужений працівник
сільського господарства України». Нагороджений трудовою відзнакою «Знак пошани».
Анатолій Олексійович наголошує, що вагому
роль у його особистісному та професійному становленні відіграло навчання в Уманському сільськогосподарському інституті. Пам’ятає викладачів, які усіляко
намагалися прищепити студентам істинну жагу до навчання. З особливою повагою згадує кандидата сільськогосподарських наук, професора Миколу Васильовича
Недвигу.

Зазначає: «Все прожите свідоме життя отримував від
роботи моральне задоволення. Це дуже багато значить.
Якби не університет, всього цього не було б».
Підтримує тісний зв’язок з альма-матер. Постійно
відвідує зустрічі випускників агрономічного факультету
1977 р.
У вільний час захоплюється риболовлею, полюванням,
вирощуванням на утеплених грядках овочів та полуниці.
Щасливий сім’янин. Дружина, Людмила Іванівна,
також є випускницею Уманського сільськогосподарського інституту (1978). Подружжя виховало сина
В’ячеслава, який закінчив Вінницький національний
аграрний університет (2002).
Досвідчений господарник надає рекомендації студентам та абітурієнтам університету: «Вбирайте, мов губка,
знання та досвід викладачів. Вони найкращі! Шануйте,
поважайте, любіть їх! Знання, які отримаєте в університеті, вам дуже знадобляться у сьогоднішньому непростому
житті!»
З нагоди ювілею Уманського національного університету садівництва А. О. Шульга дякує майстерним педагогам вишу за все, що має, і висловлює побажання: «Усім
зичу міцного здоров’я, добробуту, радості та гордості
за своїх студентів, процвітання нашої держави! Слава
Україні!»
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А. О. Шульга з О. І. Порошенком та колегами

