
 

 

О Д Е С Ь К И Й  Т Е Х Н І Ч Н И Й  К О Л Е Д Ж   
ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

 

Директор Одеського технічного 

коледжу Одеської національної 

академії харчових технологій, 

заслужений вчитель України  

Анатолій Володимирович  

Коваленко. 

Коваленко Анатолій Володимирович народився 10 листопада 1939 року в 

селі Градениці Біляївського району Одеської області. Закінчив Одеський 

машинобудівний технікум ( 1954-1958), Одеський технологічний інститут ім.. 

М.В. Ломоносова ( 1960-1966р.р.) по спеціальності інженер-механік-

конструктор. Працював майстром, начальником цеху на Одеському 

автоскладальному заводі, а з 1970 року викладачем, заступником директора 

Одеського технікуму промислової автоматики. 

       У 1978 році був призначений директором Одеського технікуму харчової 

промисловості, який  у 1990 році одержав статус технічного коледжу. 

З 1994-1999рр.- начальник обласного управління освіти і науки Одеської 

облдержадміністрації. 

У 1999р.( серпень місяць) знову був призначений директором Одеського 

технічного коледжу, який у 2004 р. увійшов в структуру Одеської національної 

академії харчових технологій. Заслужений вчитель України, відмінник 

середньої спеціальної освіти СРСР , відмінник освіти України. Нагороджений 

орденом « Знак Пошани», трьома медалями, нагрудним знаком « Петро 

Могила» МОН України, Грамотою Кабінету Міністрів України, відзнаками 

Одеської обладміністрації та Одеської міської ради. 

Автор учбового посібника та співавтор одного підручника, керівник 

робочої групи по підготовці стандарту підготовки молодшого спеціаліста, 

автор 27 методичних розробок та концепції – « Модель підготовки молодших 

спеціалістів та система формування професійних компетенцій випускника 

ВНЗ І- ІІ р.а. в сучасних умовах».  



Під керівництвом Анатолія Володимировича коледж веде певну учбово- 

методичну роботу, у 2014 році Наказом МОН України введенні в дію 

стандарти вищої освіти зі спеціальностей: 5.05170104 «Виготовлення хліба, 

кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів», 5.05060403 

«Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та 

установок». 

В результаті усієї діяльності коледж: 

- У 2008 році одержав Нагороду за вагомий внесок у розвиток освіти в Україні  

«Флагман сучасної України - 2008р.». 

- У 2008 році Комітет Європейської Бізнес Асамблеї представив коледж до 

Міжнародної нагороди « Європейська якість» 

Коледж є базовим навчальним закладом МОН України серед ВНЗ І-ІІ р.а. 

Одеської області з 1970, а Коваленко А.В очолює Раду директорів Одеської 

області ВНЗ І-ІІ р.а. з 1980 року. 

 

Опис навчального закладу: 

Коледж сучасний вищий навчальний заклад І-ІІ р.а., який має відповідну 

учбово - матеріальну та побутову базу – 3 навчальних корпуси, 1 гуртожиток, 

25 лабораторій, 63 кабінетів, 10 комп’ютерних класів, бібліотека з загальним 

фондом 97000 підручників, оснащена комп’ютерною технікою, Internet в усіх 

лабораторіях, кабінетах та гуртожитку, 11 кабінетів обладнані 

мультимедійними засобами навчання та 4-  інтерактивними дошками.  

Викладацький склад коледжу 127 чол., з них  доктор наук -1 , кандидатів 

наук - 3 , викладачів вищої категорії – 55 чол., викладачів – методистів - 13 , 

ст. викладачів – 3 ,  викладачів, які навчаються в аспірантурі -7. 

Загальні кількість студентів 1128, у т.ч. по денній формі навчання – 1011. 

Сьогодні коледж є одним із найбільших та сучасних вищих навчальних 

закладів І-ІІ р.а. на Україні та в. Одеській області, потужним навчально-

виховним центром, в якому за денною та заочною формою навчання ведеться 

підготовка молодших спеціалістів по 11-ти спеціальностям, 3-м 

спеціалізаціям, з 2017 року коледж розпочне  прийом студентів за рівнем 

бакалавр - по 2-м спеціальностям. 

У 2017 році акредитовано дві спеціальності, а саме: 5.03050802 «Оціночна 

діяльність», 5. 03050701 «Маркетингова діяльність», наказ МОН України від 

27.04. 2017 №658 «Про результати акредитації та атестації», та  ліцензовано 

підготовку бакалаврів за спеціальностями: 051 Економіка, 123 Комп’ютерна 

інженерія, наказ МОМ України  від 26.05.2017 №111-л. «Про ліцензування 

освітньої діяльності». 



 
 

Головний корпус коледжу: 

 

 
 



 
 

Заняття у лабораторії коледжу. 

 

 
Конкурс кращий кондитер та хлібопекар. 

 



 
Заняття у майстерні холодильної техніки. 

 

 
 

Спортивні змагання «НУМО ПАРНІ» 

 



Контактні дані: 

65006, м. Одеса, вул. Балківська, 54, тел./факс 730-49-00,  тел.: 730-49-01,  

e-mail: otkua@ukr.net 
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