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Ректор – ЄГОРОВ Богдан Вікторович – доктор технічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії аграрних
наук України заступник голови експертної комісії Комітету з Державних премій України в
галузі науки і техніки, заступник голови експертної комісії Комітету з Премій Кабінету
Міністрів України, заступник голови експертної ради Міністерства освіти і науки України з
атестації наукових кадрів, член міжгалузевої акредитаційної комісії Міністерства освіти і
науки України, голова наукової ради Міжнародної Школи Кормів (International School of
Feed, Почесний доктор (Doctor Honoris Cause) Університету харчових технологій м. Пловдив
(Болгарія), член Національної спілки журналістів України.
Народився 15 серпня 1958 р. в м. Воркута (Республіка Комі). Працював токарем
(1975–1976). У 1981 р. здобув диплом інженера-технолога у Одеському технологічному
інституті харчової промисловості ім. М. В Ломоносова. У 1985 р. захистив кандидатську, у
1990 р. – докторську дисертацію. Працює в Одеській національній академії харчових
технологій з 1981 року, послідовно на посадах інженера науково-дослідної частини,
асистента, доцента, професора, завідувача кафедрою технології комбікормів та біопалива,
проректора з навчальної роботи, а з червня 2003 року ректора академії.
Професор Б.В.Єгоров – провідний учений в галузі зберігання і переробки зерна та
виробництва комбікормів, керівник вітчизняної наукової школи «Теорія і практика
енергозберігаючих технологій виробництва комбікормової продукції високої продуктивної
дії».
Діяльність професора Б.В.Єгорова в галузі науки та освіти здобула громадське і
міжнародне визнання. Він нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України,
Почесною грамотою Верховної Ради України (2016р.), Почесною грамотою Президії НААН
України, почесними відзнаками: «Відмінник освіти України», «За наукові досягнення»
Міністерства освіти і науки України, «Знак пошани» Міністерства аграрної політики
України, медаллю Національної академії наук України «За наукові досягнення», орденом
Української Православної Церкви «Преподобного Нестора Літописця» III ступеня. У 2016
році отримав звання Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.
Одеська національна академія харчових технологій, як вищий навчальний заклад,
бере свій початок з 20 жовтня 1902 року, коли за розпорядженням Міністра фінансів Росії
графа С.Ю. Вітте в Одесі було відкрито школу борошномелів. Сьогодні Одеська національна
академія харчових технологій – визнаний в Україні і за кордоном сучасний інноваційний
науково-навчальний центр підготовки висококваліфікованих кадрів для народного
господарства, в якому успішно реалізується ступенева модель навчання: молодший
спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

Академія здійснює підготовку фахівців згідно з Переліком галузей знань і
спеціальностей 2015 року за 11 галузями знань за ступенем бакалавр (40,7 % від загальної
кількості галузей знань України) та 10 галузями за ступенем магістр (37 %). По академії
акредитовано 100 % спеціальностей.
До структури академії входить 4 навчально-наукових інститути, інститут
післядипломної освіти, механіко-технологічний технікум, технікум промислової автоматики,
технікум газової та нафтової промисловості, Одеський технічний коледж; 12 факультетів
денної та заочної форм навчання, 43 кафедри, з них 33 випускові; Центр міжнародної
освіти, сучасна науково-технічна бібліотека з загальним бібліотечним фондом понад 1 млн.
примірників, функціонує аспірантура та докторантура, 4 спеціалізовані вчені ради із захисту
докторських і кандидатських дисертацій.
Навчально-лабораторна та матеріально-технічна база академії включає 12 навчальних
корпусів, 7 гуртожитків, навчальний комбінат харчування, санаторій-профілакторій на 50
місць, спортивний комплекс на березі Чорного моря і спортивно-оздоровчий табір
відпочинку «Південний Буг».
В ОНАХТ розроблена, впроваджена та успішно застосовується система менеджменту
відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2008 у галузі діяльності «Надання послуг у
сфері освітньої, наукової та науково-технічної діяльності; підвищення кваліфікації і
перепідготовки кадрів».
Освітньо-наукову діяльність академії забезпечує висококваліфікований склад науковопедагогічних працівників, серед яких 95 – доктори наук, професори, майже 400 кандидатів
наук, доцентів, 19 заслужених діячів науки, освіти і культури, 10 лауреатів Державних
премії України в галузі науки і техніки, два члена-кореспондента НААН України.
З метою додаткових освітніх послуг в академії діє Навчально-консалтинговий центр
малого та середнього бізнесу, Центр вивчення іноземних мов «Success», Центр
комп’ютерних технологій. Для покращення практичної підготовки фахівців створено 8
навчально-науково-виробничих комплексів з провідними науково-дослідними установами
НАН України, харчовими і зернопереробними підприємствами Одеського та інших регіонів
України. З метою сприяння працевлаштуванню випускників в академії двічі на рік
провадяться Ярмарки вакансій.
Міністерство аграрної політики України визначило Одеську національну академію
харчових технологій провідним профільним вищим навчальним закладом України з
підготовки фахівців для харчової та зернопереробної промисловості, а також провідним
науковим центром з дослідження проблем зберігання і переробки зерна, створення нових
продуктів функціонального і оздоровчого харчування. Наукова діяльність академії
сконцентрована у Науково-дослідному інституті ОНАХТ. Високий науковий потенціал
академії забезпечує діяльність 16 наукових шкіл.
Діяльність ОНАХТ визнана європейськими та науковими центрами. Академія є
дійсним членом 9 престижних міжнародних організацій, виконує домовленості і реалізує
проекти із 85 закордонними університетами, організаціями та компаніями.
Результат діяльності колективу академії підтверджено визнанням на міжнародному та
національному рівнях. У рейтингу університетів «ТОП-200 Україна» у 2017 році ОНАХТ
посідає 38 місце серед 200 вищих навчальних закладів України. За значні здобутки у справі
підготовки висококваліфікованих фахівців і наукові досягнення колектив ОНАХТ
нагороджений Грамотою Кабінету Міністрів України.
Контактні дані:
Юридична адреса - вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039, Україна
Телефон – приймальна (048) 725 32 84, факс – (048) 722 80 42
Е-mail:
postmaster@onaft.edu.ua
Адреса Web-сайту: http://www.onaft.edu.ua
Адреса Web-сайту приймальної комісії: http://www.pk.onaft.edu.ua

