
Одеський приватний навчально-виховний комплекс  

“Дошкільний навчальний заклад – спеціалізована 

загальноосвітня школа I-III ступенів  “Ор Самеах” 

Одеської області 

Дреєрман Марк Григорович 

Біографія директора ОПНВК «Ор Самеах» Дреєрмана М.Г.  

Народився 13.07.1940 р. у м. Одесі у сім'ї   службовців. 

Батько загинув підчас Другої світової війни, у грудні 1941 року. 

Сім’я знаходилася у евакуації у Казахстані. По поверненню до 

Одеси Дреєрман М.Г. поступив у школу. Закінчив школу  № 

119 у 1958 році. Навчався у культ просвіт училищі, у 1961 році 

вступив на філологічний факультет Одеського національного 

університету ім. І.І. Мечникова (вечірній відділ). У школі 

працює з 1960 року (ст. піонервожатий, учитель російської мови та літератури, зам. 

директора, директор). Під його керівництвом створено гімназію № 4 м. Одеси.  

З 1994 року працюю директором  Одеського приватного навчально-

виховного  комплексу «Ор Самеах». У 2008 році захистив дисертацію та отримав 

науковий ступінь «Кандидат педагогічних наук». Нагороджений званням 

«Відмінник освіти України», медалями та грамотами.   

 

Школа «Ор Самеах» створена  

у 1994 році спочатку як школа для 

хлопців. Поступово розвивалася: 

початкова школа, школа для 

дівчат, дошкільна установа.  

З 2000 року – навчально- 

виховний комплекс: дошкільна 

установа з цілодобовою групою, 

початкова школа середні школи 

для хлопців і дівчат, філії № 1, 

№ 2 (с. Таїрово),  2 

пришкільних інтернати – для 

хлопців і дівчат. У період літніх канікул – 

міський та два позаміських табору відпочинку та оздоровлення. 

 Школа забезпечує доставку учнів автобусами з усіх районів міста та  

харчування. Працюють медична, дефектологічна,  психологічна служби; гуртки за 

інтересами учнів, факультативи, спортивні секції. 



 Кваліфікований педагогічний колектив: учителя вищої категорії, 15 мають 

звання «учитель - методист», «старший учитель». Поряд ними працюють учителі із 

Ізраїлю, направлені з Міністерства освіти Ізраїлю, які викладають іврит, традиції, 

історію і культуру цієї країни.  

 ОПНВК «Ор Самеах» діє на принципах благодійності – усі послуги – 

безкоштовні для батьків учнів.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Юридична адреса: вул. Торгова, 22, тел. 777-15-64, orsameah@rambler.ru, 

nvkorsameah@gmail.com, сайт  знаходиться у розробці.  
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