Кафедра технології переробки зерна

Кафедра фізичної культури та спорту

Кафедра економіки промисловості

Кафедра кріогенної техніки

НДЛ стерилізації, оцінки якості та безпеки
консервованих продуктів

НДЛ термоелектричних охолоджувачів

Клуб здорового харчування

Консалтингова лабораторія здорового харчування

Відділ нормативно-технічного забезпечення та
метрології

Планово-фінансовий
відділ

Бухгалтерська служба
Військово-мобілізаційний відділ
(другий відділ)

Начальник відділу кадрів
Відділ кадрів студентів

Штаб цивільного захисту

ІТ-лабораторія

Навчальний центр
технології харчування

Служба безпеки

Юридичний відділ

Центр енергетичного
моніторингу

Редакційно-видавничий
центр «Технолог»

Науково-технічна
бібліотека

Господарський відділ

Відділ кадрів співробітників

Архів

Канцелярія

НВЛ Навчальний ресторан «112»

Координаційний центр видання
наукової періодики

Навчальний корпус вул. Тініста, 9/11

Кімнати для приїжджих

Гуртожиток №8

Гуртожиток №7

Гуртожиток №6

РЕКТОР

Міжнародна Школа Кормів

Проблемна НДЛ з холодильної техніки

НДЛ енергоменеджменту

Консалтингова лабораторія «Терма»

Аналітично-інформаційний і організаційний сектор
науково-дослідних робіт

НДЛ технології фітопрепаратів

НДЛ оцінки якості зерна та хлібопродуктів

Навчально-науковий інститут холоду,
кріотехнології та екоенергетики
ім. В.С. Мартиновського

НДЛ «Харчові нанотехнології»

Студентське містечко
ОНАХТ
Гуртожиток №5

Гуртожиток №4

Відділ охорони

Відділ матеріальнотехнічного постачання
та конкурсних торгів
Гуртожиток №3

Проректор
з економічного розвитку
і адміністративногосподарської роботи

ННЛ мікробіології кафедри біохімії, мікробіології
та фізіології харчування ОНАХТ

Транспортний відділ
Відділ технічного нагляду
та протипожежної безпеки
Гуртожиток №2

Гуртожиток №1

АТС

Служба
головного інженера

Служба
головного механіка

Служба
головного енергетика

Санаторій-профілакторій

ХАРЧОВИХ

Проблемна НДЛ комплексної переробки рослинної
сировини в харчові і кормові продукти

НДЛ мехатроніки і робототехніки

НДЛ органічного виробництва

НДЛ питної води та водопідготовки

Консалтинговий центр

Кафедра теплофізики та прикладної екології

Кафедра екології та природоохоронних технологій

Факультет
низькотемпературної
техніки та інженерної
механіки

Оперативна ремонтно-будівельна група

Експлуатаційно-технічний відділ

Служба з питань безпеки будівель і споруд

Медичний пункт

Відділ організаційновиховної роботи

Проректор
з науково-педагогічної та
виховної роботи, соціальних
питань, оздоровлення і спорту

Кафедра теплоенергетики і трубопровідного
транспорту енергоносіїв

Кафедра термодинаміки та
відновлювальної енергетики

Музей
Студентський клуб

АКАДЕМІЯ

Кафедра фізики і матеріалознавства

Кафедра процесів, обладнання та
енергетичного менеджменту

Навчально-науковий інститут
прикладної економіки і
менеджменту
ім. Г.Е. Вейнштейна

Кафедра холодильних установок і
кондиціювання повітря

Факультет
менеджменту,
маркетингу і
логістики

Кафедра компресорів та пневмоагрегатів

Інститут культури на суспільних засадах

Відділ контролю якості
та сертифікації

Відділ «Аспірантура
та докторантура»

Центр маркетингу, реклами
та профорієнтаційної
діяльності

Вчений секретар

Відділ внутрішнього аудиту

Помічник
ректора

Кафедра соціології, філософії і права

Кафедра маркетингу, підприємництва і торгівлі

Факультет
економіки,
бізнесу і
контролю

Кафедра менеджменту і логістики

Відділ з профорієнтаційної діяльності

Відділ дизайну

Медійний відділ

Відділ маркетингу

Центр УкраїнськоБолгарського
співробітництва ОНАХТ

Центр міжнародної освіти

Центр УкраїнськоФранцузького
співробітництва ОНАХТ

Центр міжнародного
співробітництва

НАЦІОНАЛЬНА

Навчально-консалтинговий центр
малого і середнього бізнесу

Факультет
комп`ютерної
інженерії,
програмування та
кіберзахисту

Відділ реклами і зовнішніх зв’язків

Організаційний відділ

Центр вивчення іноземних мов «Success»

Відділ освіти іноземних громадян

Підготовче відділення іноземних громадян

Відділ міжнародних грантів і договорів

Проректор
з науково-педагогічної
роботи та
міжнародних зв’язків

Кафедра українознавства і лінгводидактики

Навчально-науковий інститут
комп’ютерних систем і технологій
«Індустрія 4.0» ім. П.М. Платонова

Кафедра обліку і аудиту

ННЛ «Музей обчислювальної техніки та інформатики»

Кафедра комп'ютерної інженерії

Факультет
комп`ютерних
систем та
автоматизації

Кафедра інформаційних технологій та кібербезпеки

Факультет
технології вина
та туристичного
бізнесу

Кафедра електромеханіки та мехатроніки

Навчально-науковий технологічний інститут харчової промисловості
ім. М.В. Ломоносова

Науково-дослідний ін-т

Коледж нафтогазових
технологій, інженерії та
інфраструктури сервісу
ОНАХТ

Коледж промислової
автоматики та інформаційних технологій ОНАХТ

Одеський технічний
коледж ОНАХТ

Механіко-технологічний
коледж ОНАХТ

Учбовий спортивнооздоровчий комплекс

Підготовче відділення

Відділ охорони праці

Центр дистанційного
навчання

Навчальний відділ

Навчально-методичний
центр забезпечення
якості вищої освіти

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

Центр сприяння
працевлаштуванню
студентів і випускників

Навчально-науковий центр
інформаційних технологій

Проректор
з наукової
роботи

Кафедра вищої та прикладної математики

Відділ міжнародних зв’язків і
академічної мобільності

Спортивно-оздоровчий табір
«Південний Буг»

Спортивно-оздоровчий табір «Дружба»

Спортивний комплекс

Відділ інформатизації навчального
процесу

Відділ ліцензування та акредитації

Відділ атестації з вільного володіння
державною мовою

Відділ програмного забезпечення та
комп’ютерного сервісу

Проректор
з науково-педагогічної
та навчальної роботи

Кафедра автоматизації технологічних процесів і
робототехнічних систем

Кафедра туристичного бізнесу та рекреації

Кафедра біоінженерії і води

Кафедра біохімії, мікробіології та фізіології харчування

Факультет технології та
товарознавства харчових
продуктів і
продовольчого бізнесу

Навчальний ресторан «112»

Кафедра технології вина та сенсорного аналізу

Навчально-наукова лабораторія сенсорного аналізу

Кафедра економічної теорії та
фінансово-економічної безпеки

Кафедра харчової хімії та експертизи

Кафедра технології молочних, олійно-жирових
продуктів і косметики

Факультет інноваційних
технологій харчування і
ресторанно-готельного
бізнесу

Кафедра технології м’яса, риби і морепродуктів

Кафедра іноземних мов

Кафедра безпеки життєдіяльності

Кафедра інженерної графіки та технічного дизайну

Кафедра готельно-ресторанного бізнесу

Факультет
технології зерна і
зернового бізнесу

Кафедра технології ресторанного і
оздоровчого харчування

Кафедра технології хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчоконцентратів

Кафедра управління бізнесом

Кафедра технології комбікормів і біопалива

Кафедра технологічного обладнання
зернових виробництв

Кафедра технології зберігання зерна

ОДЕСЬКА
ТЕХНОЛОГІЙ
01.10.19

Директор
науковотехнічної
бібліотеки

Науково-дослідний інститут

Факультет
нафти, газу
та екології

