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Н

ародився 30 жовтня 1944 р. в м. Дніпродзержинську в родині Олександра Григоровича (1911–
1994) та Валентини Миколаївни (1913–1994)
Шершньових. Дніпродзержинськ — місто з високою концентрацією промислових підприємств, тому металургійні спеціальності завжди були пріоритетними для молоді.
Так зробив свій професійний вибір і Сергій Шершньов.
У 1963 р. він закінчив Дніпродзержинський металургійний технікум і здобув спеціальність техніка-механіка.
Того ж року був призваний до лав Радянської армії.
Після звільнення в запас у 1967 р. С. О. Шершньов
вступив до Дніпродзержинського індустріального інституту. Для кожної людини, що закінчила виш, альма-матер
є фундаментом у визначенні подальшого життєвого та
професійного шляху. У Сергія Олександровича лишилося багато світлих спогадів про рідний університет, а надто — про ректора Володимира Івановича Логінова, якого
студенти та викладачі з любов’ю називали «папіком».
Студентське життя Сергія Шершньова було тісно
пов’язане з художньою самодіяльністю. У 1968 р. він створив інститутський джаз-ансамбль «СТЭО-68». Про високий виконавський рівень і популярність колективу свідчить те, що його часто запрошували на молодіжні заходи
інституту та міста, у програми міського телебачення.
У 1972 р. С. О. Шершньов закінчив ДІІ, здобувши спеціальність інженера-технолога прокатного виробництва.
Отримав призначення на роботу на Чепецький механічний завод у м. Глазов Удмуртської АРСР. У 1973 р.
був переведений на Придніпровський хімічний завод.
Працював інженером, старшим інженером, керівником
лабораторії металургії рідкісних металів. Завдяки роботі на виробництві Сергій Олександрович мав можливість накопичити великий масив практичної інформації,
систематизація якої дозволила отримати 15 авторських
свідоцтв у галузі виробництва цирконію та гафнію. А в
1982 р. у стінах Московського хіміко-технологічного інституту імені Д. І. Менделєєва він захистив дисертацію
кандидата технічних наук у галузі виробництва цирконію та гафнію для ядерних реакторів.
У 1983–1984 рр. Сергій Шершньов працював начальником цеху з виробництва цирконію. Це була надзвичайно цікава робота у високоінтелектуальному колективі,
де панували гармонійні та продуктивні виробничі взаємини, засновані на взаємоповазі та постійному пошуку
інноваційних рішень.

Сергій Олександрович брав активну участь і в громадському та суспільному житті, проявив себе як здібний організатор і беззаперечний лідер. У 1984 р. його
обрали секретарем партійного комітету Виробничого
об’єднання «Придніпровський хімічний завод». Цю посаду С. О. Шершньов обіймав до 1990 р.
З 1990 до 1992 р. був заступником генерального
директора ВО «Придніпровський хімічний завод». Громадська діяльність Сергія Шершньова завжди була ефективною, завдяки цьому він здобув великий ліміт довіри жителів міста. Тому в 1992 р. Дніпродзержинська міська рада
народних депутатів обрала його своїм головою та головою
виконавчого комітету. А в 1994 р. під час першого в історії
міста всенародного голосування він був переобраний на цю
посаду. З 1996 р. працював заступником завідувача відділу
з питань місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування Кабінету Міністрів України.
З 1998 р. С. О. Шершньов — персональний пенсіонер.
У 2012 р. рішенням сесії народних депутатів м. Дніпродзержинська йому було присвоєне звання «Почесний
громадянин міста Дніпродзержинська».
Захоплюється риболовлею та полювання. Але найпристраснішим його захопленням, як і в юності, є джаз.
Дружина Сергія Олександровича Катерина Михайлівна — викладач фортепіано. Для чоловіка вона стала
надійною опорою на все життя: подружжя Шершньових
разом ось уже 46 років і за чотири роки відсвяткує золоте весілля. Виховали двох доньок, Олену та Світлану.
Обидві закінчили економічний факультет ДДТУ.
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Будівництво мосту через р. Дніпро
у м. Дніпродзержинську, 1994 р.

