
КІМНАТАКІМНАТА--МУЗЕЙМУЗЕЙ
ГерояГероя РадянськогоРадянського СоюзуСоюзу

ЯрославаЯрослава ПавловичаПавловича
ГорошкаГорошка

ПРЕЗЕНТАЦІЯПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУДОСВІДУ РОБОТИРОБОТИ



ПРОФІЛЬПРОФІЛЬ МУЗЕЮМУЗЕЮ::
історикоісторико--патріотичнийпатріотичний

ОсновніОсновні завданнязавдання музеюмузею::
ЗалученняЗалучення учнівучнів додо вивченнявивчення іі збереженнязбереження
історичноїісторичної спадщиниспадщини українськогоукраїнського народународу
ФормуванняФормування освіченоїосвіченої розвиненоїрозвиненої особистостіособистості
тата сприяннясприяння вихованнювихованню уу неїнеї патріотизмупатріотизму, , 
любовілюбові додо УкраїниУкраїни історичноїісторичної пампам’’ятіяті
НаданняНадання допомогидопомоги педагогічномупедагогічному колективуколективу
школишколи уу впровадженнівпровадженні активнихактивних формформ роботироботи зз
молоддюмолоддю



Посада: завідуюча кімнатою-музеєм, 

вчитель української мови та літератури

Освіта: Тернопільський Державний
педагогічний інститут, вчитель української
мови та літератури, психолог

Стаж: 22 роки

Предмет викладання:

Українська мова та література

Категорія: І

Педагогічне кредо:

“Вчитель перестає бути вчителем, коли
перестає вчитися. Самоосвіта – рушійна
сила навчання”

Крячкова Н. О.



ГорошкоГорошко ЯрославЯрослав ПавловичПавлович ––
ПідполковникПідполковник, , ГеройГерой РадянськогоРадянського СоюзуСоюзу, , 

вірнийвірний синсин УкраїниУкраїни



ВВ 1997 1997 роціроці ПостановоюПостановою
КабінетуКабінету МіністрівМіністрів
УкраїниУкраїни школішколі булобуло
присвоєноприсвоєно імім’’яя ГерояГероя
РадянськогоРадянського СоюзуСоюзу
ЯЯ..ПП..ГорошкаГорошка..

1 1 вереснявересня 1999 1999 рокуроку нана
будинкубудинку школишколи булобуло
встановленовстановлено барельєфбарельєф
ЯрославаЯрослава ПавловичаПавловича
ГорошкаГорошка..



У нас над школою сія
Зірниця золотава,
Бо школи нашої ім’я –
Горошка Ярослава.

В навчанні ми, – як Ярослав,
Як Ярослав, – ми в гарті
Серед учнівських наших справ
Свого Героя варті.

В житті рівняємося ми
На земляка свойого,
Бо хочем вирости людьми
Подібними на нього

Стараємось, як він умів,
Учитись без спочину
Й повік віків без зайвих слів
Любити Україну

автор слів – член
Спілки письменників
України, Т. І. Сергійчук
(випускник школи, 
1956р.)



4 жовтня 2007 року в
школі відкрито
кімнату-музей Героя
Радянського Союзу
Я.П.Горошка,

та відбулася урочиста
Академія, присвячена
50-ти річчю з дня
народження Героя



Гості із м. Києва біля
барельєфу Героя

Урочиста хода до могили
Я. Горошка

Військовий оркестр на
урочистостях

Відкриття урочистої
Академії



ГоловнеГоловне управлінняуправління розвідкирозвідки

делегаціяделегація
БорщівськоїБорщівської ЗОШЗОШ, , заза
участюучастю керівникакерівника
музеюмузею КрячковоїКрячкової НН. . 
ОО. . білябіля КнигиКниги ПамПам’’ятіяті

делегаціяделегація
БорщівськоїБорщівської ЗОШЗОШ нана
презентаціїпрезентації книгикниги ВВ. . 
КрасюкаКрасюка ““БійБій білябіля
кишлакакишлака ДурДуріі””



ЗустрічЗустріч зз батькамибатьками ГерояГероя
РадянськогоРадянського СоюзуСоюзу ЯЯ. . ПП. . ГорошкаГорошка



ЕкскурсіїЕкскурсії уу шкільномушкільному музеїмузеї

Під час вручення школі ордена
Р. Шухевича за національно-

патріотичне виховання
учнівської молоді

Виїзна колегія
райдержадміністрації у

кімнаті-музеї



Діти з оздоровчого табору “Лісова
казка”, с. Борщівка



ЧитацькаЧитацька конференціяконференція уу музеїмузеї
ЯЯ. . ПП. . ГорошкаГорошка

Екскурсовод

Закидальська
Людмила



СвятоСвято пампам’’ятіяті, , 
приуроченеприурочене 2020--тійтій річницірічниці

виводувиводу військвійськ зз АфганістануАфганістану



ГодинаГодина пампам’’ятіяті
““БолитьБолить вв душідуші АфганістанАфганістан””



ПозакласнийПозакласний західзахід
““ЛицаріЛицарі твоїтвої, , УкраїноУкраїно!!

ПоПо АфганськихАфганських дорогахдорогах””



ЗустрічЗустріч зз ветеранамиветеранами
уу музеїмузеї



ВійськовоВійськово--
спортивніспортивні змаганнязмагання

учнівучнів 88--11 11 
класівкласів нана кубоккубок

іменіімені ГерояГероя
РадянськогоРадянського СоюзуСоюзу

ЯЯ. . ПП. . ГорошкаГорошка

((ПокладанняПокладання квітівквітів
додо барельєфубарельєфу))







Відкриття кімнати афганської
слави у музеї імені Я. П Горошка

07.04.2014



Освячення кімнати афганської
слави у музеї імені Я. П Горошка

07.04.2014



Куточок пам’яті
ГЕРОЯМ

НЕБЕСНОЇ СОТНІ
Тернопільщини

(перший у
Лановецькому

районі)



Афганістан: подвиг, пам’ять, життя.
(1989-2014)





Екскурсії



Співпраця музею і військово-
патріотичного табору імені Я. П. 

Горошка на базі оздоровчого табору
“Лісова казка”



Відзначення 20-тої річниці з дня
загибелі Я. П. Горошка



Співпраця музею Я. П. Горошка з
Тернопільським автомайданом

(надання волонтерської допомоги
воїнам АТО )


