Мережа закладів фахової передвищої освіти Одеської області
№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Назва закладу
Коледж вищого навчального закладу «Одеська державна
академія технічного регулювання та якості»
Відокремлений структурний підрозділ «Одеський автомобільнодорожній фаховий коледж Одеського національного
політехнічного університету»
Фаховий коледж нафтогазових технологій, інженерії та
інфраструктури сервісу Одеської національної академії харчових
технологій
Механіко-технологічний фаховий коледж Одеської національної
академії харчових технологій
Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж
морського транспорту Національного університету «Одеська
морська академія»
Відокремлений структурний підрозділ «Морехідний фаховий
коледж ім. О.І.Маринеска Національного університету «Одеська
морська академія»
Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж зв’язку
та інформатизації Одеської національної академії зв’язку ім.
О.С. Попова»
Відокремлений структурний підрозділ Одеський коледж
комп'ютерних технологій Одеського державного екологічного
університету
Державний вищий навчальний заклад «Одеський коледж
економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу»
Фаховий коледж промислової автоматики та інформаційних
технологій Одеської національної академії харчових технологій
Комунальний заклад «Одеський педагогічний фаховий коледж»
Одеський технічний фаховий коледж Одеської національної
академії харчових технологій
Комунальний заклад «Одеський обласний базовий медичний
фаховий коледж»
Юридичний фаховий коледж Національного університету
«Одеська юридична академія»
Комунальний заклад "Одеський фаховий коледж мистецтв імені
К.Ф. Данькевича"
Комунальний заклад «Одеський театрально-художній фаховий
коледж»
Комунальний заклад «Одеський художній фаховий
Коледж ім. М.Б. Грекова»

Юридична адреса

e-mail

65045, м. Одеса,
вул. Ковальська,15

college_odatra@ukr.net

65045, м. Одеса,
вул. Тираспольська, 6

oadt@ukr.net

65088, м. Одеса,
вул. Левітана, 46-а

odtgnp@gmail.com
kntiis.od@gmail.com

65003, м. Одеса,
вул. Чорноморського
козацтва,12

mail@mtt.od.ua

65014, м. Одеса,
вул. Маразліївська, 40/42

omctf@ukr.net

65004, м. Одеса,
вул. Канатна, 8

omu@ukr.net
marinesko@gmail.com

65045, м. Одеса,
Олександрівський проспект, 6

coledgeonat@ukr.net

65101, м. Одеса,
вул. Корольова, 5/2

college_odku@ukr.net

65011, м. Одеса,
вул. Троїцька, 25
67026, м. Одеса,
вул. Гоголя, 16
65014, м. Одеса,
вул. Грецька, 1
65008, м. Одеса,
вул. Балківська, 54
65000, м. Одеса,
вул. Пушкінська, 4
65056, м. Одеса,
пров. Бісквітний, 3
65000, м. Одеса,
вул. Дворянська, 32
65026, м. Одеса,
вул. Торгова, 15
65057, м. Одеса,
вул. Преображенська, 14/16

ogtemt@gmail.com
admin@promavt.od.ua
opu@opu.edu.ua
otkua@ukr.net
oobmu@ua.fm
ur_kolledg@onua.edu.edu.ua
oymk@i.ua
othy1@ukr.net
grecovka@gmail.com

Сайт
https://osatrq.edu.ua/
https://oadk.od.ua/

http://kntiis.od.ua/

http://www.mtt.od.ua/

https://www.omctf.od.ua/

http://www.marinesko.org.ua/

http://college.onat.edu.ua/

https://okkt.od.ua/
http://okepgrb.ucoz.ua/
http://promavt.od.ua/
http://www.opu.edu.ua/
https://otfk.od.ua/
http://oobmu.od.ua/
http://uk.onua.edu.ua/
https://oumk.od.ua/
http://othk.com.ua/
http://grekovka.com.ua/

18.

Одеський морехідний коледж рибної промисловості
ім. О.Соляника

19.

Одеський коледж транспортних технологій

20.

Відокремлений підрозділ «Коледж економіки та соціальної
роботи ОНУ імені І.І.Мечникова»

21.

Відокремлений структурний підрозділ «Ананьївський аграрноекономічний коледж Уманського національного університету
садівництва»

22.

Комунальний заклад «Балтський педагогічний фаховий коледж»

23.

Комунальний заклад «Білгород-Дністровський педагогічний
фаховий коледж»

24.

ОКУ «Білгород – Дністровський медичний фаховий коледж»

25.

Білгород-Дністровський морський рибопромисловий коледж

26.

Білгород-Дністровський коледж природокористування,
будівництва та комп'ютерних технологій

27.

Ізмаїльський агротехнічний коледж

28.

Обласна комунальна установа «Подільський медичний фаховий
коледж імені В.О.Жуковського»

29.

Петрівський аграрний коледж

30.
31.
32.

Одеський фінансово-економічний коледж Київського
національного торговельно-економічного університету
Кілійський транспортний фаховий коледж Державного
університету інфраструктури та технологій
Приватний вищий навчальний заклад «Одеський коледж
комп’ютерних технологій «Сервер»

33.

Фаховий коледж Міжнародного гуманітарного університету

34.

Медичний фаховий коледж Міжнародного гуманітарного
університету

35.

Ізмаїльський технікум економіки та права

36.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ізмаїльське медичне
училище»

65028, м. Одеса,
вул. Мечникова, 130
65028, м. Одеса,
Олексіївська площа, 17

omurp_sayt@ukr.net
oktt@ukr.net

65063, м. Одеса,
вул. Маршала Говорова, 4

iipo@onu.edu.ua

273710, Одеська область,
м. Ананьїв, вул. Пушкіна, 62

adaet_office@ukr.net

273200, Одеська область,
м. Балта, вул. Шевченка, 2
67700, Одеська область,
м. Білгород-Дністровський,
вул. Пушкіна, 17
67700, Одеська область,
м. Білгород-Дністровський,
вул. Калініна, 10-в
67700, Одеська область,
м. Білгород-Дністровський,
вул. Калініна, 12
67700, Одеська область,
м. Білгород-Дністровський,
вул. Першотравнева, 53
68601, Одеська область,
м. Ізмаїл, пр. Суворова, 81
66300, Одеська обл.,
м. Подільськ, пр. Шевченка, 20
272150, Одеська область,
Лиманський р-н
с. Курісове, вул. Куриса, 9
65070, м. Одеса
вул. Інглезі, 6
68300, Одеська область,
м. Кілія, вул. Миру, 5
65026, м. Одеса,
Польський спуск, 1
65009, м. Одеса,
пров. Бісквітний, 3
65009, м. Одеса,
Фонтанська дорога, 33
68600, Одеська обл.,
м. Ізмаїл, вул. Рєпіна,10
68600, Одеська обл.,
м. Ізмаїл, вул..Некрасова,3-а

pedagogbpu@ukr.net
bd_uch@ukr.net

bdmu@ukr.net

dvnz.bdmrpt@gmail.com
bddat@ukr.net
izmagrotex@ua.fm
meduchil@ukr.net
petrivka-pdat@online.ua
ofek_admin@ukr.net
ktkkdavt@gmail.com
server2007@ukr.net
epk.mgu.odessa@gmail.com
g.p.peklina@gmail.com
itep.izmail@gmail.com

imu_izmail@ukr.net

https://omcfi.od.ua/
https://www.oktt.od.ua/
http://college.onu.edu.ua/

http://ananevkoledg.ucoz.ua/
https://www.bpu.edu.ua/
http://bdpu.od.ua/

http://bdmu.edu.ua/
https://sites.google.com/bdmrpc.o
rg/site
http://bdkpbkt.org.ua/
http://iatk.edu.ua/
http://guk.com.ua/
https://petrivka.jimdofree.com/
http://ofek-knteu.od.ua/
https://kiliyacollege.ucoz.net/
https://server.odessa.ua/
https://epk-mgu.od.ua/
https://epk-mgu.od.ua/
http://itep.in.ua/

http://izmailmed.com.ua/

37.

Філія «Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж»
Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі»

38.

Одеський корпоративний комп’ютерний коледж

67700, Одеська область,
м. Білгород-Дністровський,
вул. Сонячна, 4
65005, м. Одеса
вул. Мельницька, 24-а

bdepk2017@ukr.net

info@occc.com.ua

http://bdepk.od.ua/

http://occc.com.ua/

