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Н

ародився 28 серпня 1961 р. в м. Пологи Запорізької області. Батько, Анатолій Афанасійович (на
жаль, покійний), працював машиністом екскаватора. Мати, Ніна Степанівна, — будівельник, на заслуженому відпочинку. Навчався в Пологівській середній школі
№ 4. Ще з 4-го класу хлопець мріяв стати вчителем фізичної культури, із появою у його житті вчителя з великої літери — Віктора Пилиповича Пирогова. В 1978 р. вступив на
факультет фізичного виховання Запорізького державного
педагогічного інституту, який закінчив у 1982 р.
З радістю згадує прекрасних викладачів рідного інституту, зокрема: куратора групи Владислава Антоновича Кульпінського, порадами якого і сьогодні активно користується
у житті; Валерія Павловича Віндюка та Світлану Степанівну
Волкову — подружжя, яке щодня піклувалося про всіх вихованців, надавало їм глибокі фахові знання; Галину Григорівну Кружило, яка навчила фізичній культурі та мистецтву
прищеплювати любов до фізичної культури дітям спеціальної медичної групи, котрі часто були позбавлені радості
займатися спортом; Віктора Васильовича Заварзіна — неповторного викладача і тренера з легкої атлетики.
У той час юнак сформував багато важливих і конкурентних фахових рис: дисциплінованість, правильна організація навчального і тренувального процесу, відмінна
техніка виконання фізичних вправ, нескінченне бажання
займатися спортом, своєю улюбленою справою, чесність,
відповідальність, спрямованість на перемогу.
Про незабутні студентські роки С. А. Колісник зазначає: «В очах — бажання жити, в рухах — тільки спортивна
краса. Наша група була дуже дружньою. І в радості, і в труднощах ми завжди були разом, підтримували один одного.
Вже пройшло немало років, як ми закінчили наш чудовий інститут, але ми і зараз часто зустрічаємося, вітаємо
один одного зі святами, днями народження… Студентські
друзі, викладачі — це на все життя!».
Професійну діяльність розпочав на педагогічній ниві.
18 років працював учителем фізичної культури у школах
м. Пологи Запорізької області. Отримав вищу категорію. Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти України за розвиток фізичної культури в школі № 3 м. Пологи.
Сьогодні обіймає посаду заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Пологівської міської ради.
Велику роль у професійному та особистісному становленні Сергія Анатолійовича відіграв Запорізький
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державний педагогічний інститут. Він щиро вдячний
альма-матер за прекрасні роки навчання, за міцні знання
від професійних викладачів, які впродовж усіх років завжди були поруч, передавали студентам любов і бажання
бути вчителями фізичної культури.
Коштовними надбаннями студентства називає: спортивне загартування, порядність, любов до дітей, до людей,
прагнення бути прикладом у спорті та фізичній культурі
тощо. Такі дарунки періоду навчання в інституті допомагають С. А. Коліснику і сьогодні, зокрема працювати задля добробуту міста Пологи та його жителів, активно відпочивати,
займаючись футболом, великим тенісом, улюбленим бігом.
З альма-матер підтримує тісний зв’язок: спільно з колективом Пологівської міської ради надає рекомендації
випускникам шкіл Пологівського району та м. Пологи
з метою вступу до вищих навчальних закладів, проводить
зустрічі з викладачами; бере участь у проведенні різноманітних свят Запорізького національного університету. Зауважує, що цей виш увійшов у його життя зі вступом на
омріяний факультет фізичного виховання та став другою
домівкою, де багато однодумців, досвідчених працівників,
професіоналів своєї справи, які залюбки розкривають секрети своєї професійної майстерності.
У дефіцитний вільний час Сергій Анатолійович продовжує займатися спортом і фізичною культурою. Щодня
виконує фізичні вправи, через день бігає доріжками стадіону, щосуботи тренується з футболу. Є членом футбольної
команди ветеранів міста Пологи «Юніор 50+», яка в 2017 р.
виборола І місце в першості Запорізької області серед команд ветеранів 50+.
Як заступник міського голови, відповідальний за розвиток фізичної культури, проведення змагань різних рівнів
як у Пологах, так і в інших містах нашої держави. Велику
увагу приділяє розвитку фізичної культури в дитячих садочках міста.
Щасливий батько, виховав сина Кирила, який займався в дитячо-юнацькій спортивній школі міста Пологи,
брав участь в обласних і республіканських змаганнях з легкої атлетики на середні дистанції.
У житті С. А. Колісник керується такими висловами:
«Не соромно впасти на коліна, соромно не піднятися з колін» (Святий Преподобний Сергій Радонежський); «Поводься з людьми так, як ти хотів би, щоб поводилися
з тобою».

