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Черкащина… Край безмежності й мальовничості у всьому: 

небесній глибочині, блакиті плес й золотавості полів. Край, де в самих 

назвах сіл, міст і річок бринять звуки й кольори природи. Там, у селі Зе-

лена Діброва Городищенського району, 3 січня 1950 р. народилася Вар-

вара Яківна Теклюк. Енергетика Шевченкової малої батьківщини щедро 

обдарувала свою доньку особливою одухотвореністю й працьовитістю, 

надзвичайним почуттям краси й добрим серцем.  

Босоногим дівчам зачудовано дивилася вона на світ очима, пов-

ними насолоди від пізнання його краси, та навряд чи здогадувалася, що 

життя готує їй високі сходинки творчості й праці в іншому краї – на 

Поділлі. Яскрава самобутність і талант педагога, методиста, мовознавця, 

кандидата педагогічних наук, доцента Теклюк В.Я. набрався сили й 

розквіт на подільській землі, з якою доля щасливо поріднила Варвару 

Яківну півстоліття тому.  

З 1969 р. по 1973 р. вона навчається на філологічному факультеті 

Вінницького державного педагогічного інституту (нині університет ім. 

Михайла Коцюбинського), пізнає радість перших наукових досягнень й 

естетичну насолоду від виступів у студентських співочих ансамблях. 
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Після успішного закінчення інституту саме на Вінниччині, в 

Іллінецькій та Оратівській середніх школах, відбулося становлення 

В.Я.Теклюк як майстерного педагога й умілого організатора. Уже з пер-

ших років праці було видно, що вона має великий творчий потенціал, 

небуденні здібності й гарні перспективи. Надзвичайна сумлінність та 

заповзятість, любов до рідного слова й прагнення до підкорення нових 

висот привели молодого словесника після 10-річної вчительської праці 

до Вінницького педагогічного інституту. 

З 1984 р. В.Я.Теклюк працює викладачем кафедри української мо-

ви. Напрямом її наукових пошуків стало вдосконалення методики нав-

чання рідної мови, результатом – ґрунтовне дисертаційне дослідження 

«Спостереження в системі методів вивчення української мови», що 

здійснювалося під керівництвом патріарха української методичної науки 

академіка О.І.Бєляєва. Успішний захист дисертації відбувся в 1992 р., 

тоді В.Я.Теклюк присвоєно вчений ступінь кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю – теорія і методика навчання української мови.  

У 1994 р. колеги обирають Варвару Яківну деканом філологічного 

факультету, після реорганізації якого з 2003 р. вона – директор Інституту 

філології й журналістики. У 1995 р. їй присвоєно вчене звання доцента. 

Усі ці роки наснажені титанічною працею, настійливим запровадженням 

інновацій у навчальний процес підготовки майбутніх учителів-

словесників.  

За 16 років керівництва Інститутом філології й журналістики до-

цент В.Я.Теклюк виявила себе вмілим менеджером освітянської справи, 

здатним мобільно реагувати на динамічні потреби часу й суспільства, а 

також взірцем уважного, гуманного ставлення до кожної людини. За ці та 

інші якості цілісної багатогранної особистості шанують Варвару Яківну 

колеги та студенти.  

Упродовж 2004-2007 рр. очолювала кафедру методики 

філологічних дисциплін. 

Коло наукових інтересів В.Я.Теклюк досить широке: нові освітні 

технології вивчення української мови в середніх навчальних закладах 

різного типу та у вищій школі, комп'ютеризація навчального процесу; 

актуальні проблеми української мови, зокрема лінгвістика 

фразеологічних одиниць. Плідно працює вона над виконанням 



держбюджетної теми «Абсолютивно-релятивні параметри повнозначних 

слів української мови».  

В авторському арсеналі дослідниці понад 70 наукових праць. Пе-

реконливою оцінкою праці В.Я.Теклюк є численні державні нагороди: 

грамоти Вінницької обласної держадміністрації та обласного відділу 

освіти, Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2002), на-

грудний знак «Відмінник освіти України» (2003), звання «Почесний 

працівник Вінницького державного педагогічного університету ім. Ми-

хайла Коцюбинського» (2005), нагрудний знак А.С.Макаренка (2006). 
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