
         ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ М. 

РОЗДІЛЬНА 

 

 
Директор ЦТДУМ: 

Берш Алла Євгенівна 

 Народилася 26 травня 1954 року у с. Дезгінжа Комратского району 

(Молдова). Закінчила Тираспольський ордена «Знак пошани» державний 

педагогічний інститут ім.. Т. Г. Шевченка, де здобула спеціальність «Вчитель 

російської мови та літератури». 

Трудова діяльність: 

1973 по 1978 рік – вихователь дитячого садка. 

 

З 1979 по 1980 рік – керівник гуртка Будинку піонерів (м. Грігоріополь, 

Молдова). 

 

З 1980 по 1982 рік – завідувач фільмотекою відділу освіти Фрунзенської 

держадміністрації Одеської області. 

 

З 1984 року – директор Центру творчості дітей та учнівської молоді м. 

Роздільна. 

 За час роботи зарекомендувала себе як здібний адміністратор, творчий 

організатор, сумлінний, здібний, ініціативний спеціаліст. За її ініціативою був 

утворен  позашкільний заклад нового типу. Завдяки плідній співпраці Берш 

Алли Євгенівни з батьківським комітетом, благодійниками зміцнюється 



навчально – матеріальна база закладу. Дотримується педагогічної етики, 

поважає гідність вихованців, педагогів, батьків, працівників закладу, захищає їх 

від будь – яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим 

звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Забезпечує здорові та безпечні умови 

праці, навчання, виховання. Сумлінно виконує посадові обов’язки директора 

позашкільного закладу.  

Депутат п’яти скликань Роздільнянської районної ради, відмінник освіти 

України, Заслужений працівник освіти України, переможець у конкурсі «Жінка 

року 2011 р.» у номінації «Освіта», неодноразово нагороджувалася відзнакою 

«За заслуги перед містом».Користується авторитетом серед вихованців, 

працівників закладу, батьків, громади.  

Опис навчального закладу: 

Роздільнянський районний Будинок піонерів (далі Центр творчості дітей та 

учнівської молоді) заснований у 1960 році. 

Перший директор районного Будинку піонерів – Кунцова Тамара Аркадіївна. 

Будинок піонерів був розташований у маленькому 3-кімнатному будинку на 

місці держадміністрації. Купцова Тамара Аркадіївна керувала Будинком 

піонерів з 1960 р. по 1969 р. У ці роки позашкільний заклад шукав свій шлях у 

системі освіти Роздільнянського району. 

З 1969 р. по 1972 р. Будинок піонерів очолювала Павлова Ніна Павлівна, 

яка була обрана на партійну роботу. А з 1972 р. по 1980 р. директором була 

Вдовиченко Галина Яківна. 

З 1980 р. по 1984 р. директором працювала Білецька Ольга Миколаївна, 

методистом – Берш Алла Євгенівна. Яка у 1984 році була призначена на посаду 

директора. 

Починаючи з 1980 року дуже багато  приділялось уваги до розвитку мережі 

гуртків технічного профілю: гуртки сільгоспмоделювання, трасового моделізму, 

картингістів, авіа – та судномоделювання, НТО. На розвиток цих гуртків 

держава надавала велику грошову дорогу. Розвивався у районі туризм. Було 

дуже багато туристичного обладнання. І у позашкільних закладах і у школах 

району, завдяки цьому дуже цікаво проходили щорічні туристичні змагання. 

За період свого існування (з 1960 р. по 2013 р.) позашкільний заклад 5 разів 

мусив міняти своє розташування: 

1960 – 1969 р.р. – маленький 2- кімнатний будинок; 

1969 – 1977 р.р. – старе 3-кімнатне приміщення; 

1977 – 1991 р.р. – приміщення Будинку культури; 

1991 – 1997 р.р. – приміщення колишнього райкому партії; 

з 1997 по 2013 р. – займає 2 поверха Будинку побуту. 

 Роздільнянський Центр творчості дітей та учнівської молоді – це  

багатопрофільний позашкільний навчальний заклад комунальної власності 

Роздільнянської Районної Ради.  

Організація діяльності гуртків, клубів, студій та інших творчих об’єднань 

здійснюється відповідно до програм трьохрівневого навчання : початковий, 

основний та вищий. 



Всього охоплено позашкільної освітою 1300 дітей: 

Позашкільна освіта у ЦТДУМ надається за 5 основними напрямами: 

 Художньо – естетичний – 590 дітей-11,5% 

 Гуманітарний – 632 дітей- 12,5% 

 Науково – технічний – 58 дітей-4,9% 

 Туристсько – краєзнавчий -10 дітей-1,3% 

 Соціально- реабілітаційний-10 дітей-1,3% 

Навчальний план нашого закладу який складений на основі міністерських 

та адаптованих програм виконується у повному обсязі. Структура навчального 

плану неодноразово корегувалась в залежності від умов діяльності закладу, 

кадрового забезпечення. Навчальний план реалізується в достатньому об’ємі : 

 Кадрове забезпечення – 90% 

 Методичне і програмне забезпечення – достатня якість освіти у закладі 

постійно досліджується. Були виділені фактори, що безпосередньо 

впливають на якість освіти у закладі 

 Особистість дитини. 

 Особистість педагога, його професійний рівень, рівень вимогливості, 

загальна культура. 

 Найближче оточення дитини; батьки, родина. 

 Зовнішнє середовище: коло спілкування. 

Випускникам ЦТДУМ щороку видаються свідоцтва про позашкільну освіту. 

Екзамен на придбане свідоцтво мають різноплановий характер згідно напряму 

гуртка в якому навчався вихованець і складається з 2 частин : теоретична 

підготовка та практична підготовка у вигляді: творчого звіту (концертні номери, 

персональні виставки та ін.).  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактні дані: 

67400 Одеська обл., Роздільнянський район, м.Роздільна вул.Леніна 27 

Тел/факс: (04853) 3-19-37 

Факс: (04853)3-19-37 

E-mail:  
ctdum@ukr.net 

 


