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НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ
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Випускник 
факультету загальнотехнічних 
дисциплін і праці (1988)

Учитель трудового навчання 
Градизької гімназії імені Героя 
України Олександра Білаша
Заслужений учитель України

ПОПЛЮЙКО 
Сергій 

Павлович

Народився 19  травня 1961  р. в  смт Градизьк 
Глобинського району Полтавської області в  сім’ї 
колгоспника. З  дитинства цікавився технікою, 

полюбляв будувати моделі літаків. А тому, обираючи май-
бутню професію, Сергій Павлович вирішив пов’язати життя 
з авіацією.

Після закінчення середньої школи він вступив до 
Рильського авіаційно-технічного училища цивільної 
авіації (Курська обл. тодішньої РРФСР). У 1981 р., закін-
чивши училище, Сергій Поплюйко розпочав трудову 
діяльність радіотехніком у  Кременчуцькому льотному 
училищі цивільної авіації. З 1983 р. працював майстром 
служби енергетики на Кременчуцькому автозаводі. 
Одночасно навчався у  Кременчуцькому філіалі 
Харківського політехнічного інституту. У 1986 р. Сергій 
Павлович перевівся з  ХПІ до Полтавського державного 
педагогічного інституту ім. В. Г. Короленка, де став сту-
дентом факультету загальнотехнічних дисциплін і праці.

Роботу на педагогічній ниві він розпочав у  1985  р. 
вчителем фізичного виховання Градизької середньої 
школи. Згодом обійняв також посаду вчителя трудового 
навчання. Ось уже майже 30  років Сергій Павлович 
незмінно плекає нові покоління полтавців у  Градизькій 
школі, а з 2002 р. — у Градизькій гімназії ім. О. Білаша.

Високопрофесійний фахівець і вчитель-новатор Сергій 
Павлович Поплюйко є членом спільної творчої групи 
фахівців трудового навчання області, які розробили та 
впроваджують у навчальний процес нову педагогічну тех-
нологію «Метод проектів в  освітній галузі «Технологія». 
Працівники Полтавського обласного інституту післядип-
ломної педагогічної освіти ім. М.  В.  Остроградського 
вивчили та узагальнили великий масив педагогічного 
досвіду С. П. Поплюйка з проблеми «Поєднання трудового 
навчання з естетичним вихованням». Його педагогічні здо-
бутки були занесені до картотеки передового педагогічно-
го досвіду вчителів України. Очолює районний постійно 
діючий семінар-практикум учителів трудового навчання.

Сергій Павлович постійно працює з  обдарованими 
учнями. Він ніколи не зупиняється на досягнутому, 
повсякчас шукаючи нових ефективних і  нестандартних 
форм вивчення програмного матеріалу. Розробив власну 
авторську програму; є автором міні-підручника «Худож ня 
обробка деревини» з  варіативного модуля «Технологія 
геометричного різьблення», укладачем фотоальбому 

«Вироби з  деревини, оздоблені геометричним різьблен-
ням». Як керівник гуртка «Юний дизайнер» С. П. По плюйко 
розробив новий стиль полтавського різь блення.

Багато в чому завдяки наполегливості, працелюбності та 
фаховій майстерності свого вчителя та наставника двоє його 
учнів стали переможцями, 24 — призерами (13 — із другим 
результатом і 11 — із третім) обласного етапу Всеукраїнської 
олімпіади з трудового навчання, а 32 — її районного етапу. 
Вихованці Сергія Поплюйка виборювали призові місця на 
обласному етапі конкурсу-захисту дослідницьких робіт 
МАН, ставали переможцями та призерами обласного коло-
квіуму «Космос і  астрономія», призерами Всеукраїнського 
колоквіуму «Космос. Людина. Духовність» (м. Чернівці) та 
переможцями обласної виставки «Україна — дітям» у номі-
нації «Декоративно-прикладне мистецтво».

Сергій Павлович Поплюйко  — вчитель-методист 
(1997), заслужений вчитель України (2007). Переможець 
районного й лауреат обласного конкурсу «Учитель року–
1998», переможець районного та обласного конкурсу 
«Учитель року–2007» у номінації «Трудове навчання».

Нагороджений грамотами Полтавського обласного 
управління освіти і  науки (1994), Міністерства освіти 
і  науки України (2000), нагрудним знаком «Відмінник 
освіти України» (2003).

Сергій Павлович ось уже багато років щоденно тру-
диться на педагогічній нові, керуючись золотим прави-
лом: «Даю знання — дарую майбутнє», у вірності якого 
неодноразово переконувався завдяки здобуткам і  звер-
шенням своїх учнів.
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