
Список закладів вищої освіти 

для проведення досліджень по проєкту 

«Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи  

до досконалості викладання»  

 

 

№  

з/п 

Назва закладу вищої освіти 

Класичні заклади вищої освіти  

1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

2.  Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

3.  Львівський національний університет імені Івана Франка 

Педагогічні заклади вищої освіти 

4. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 

5. Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка 

6. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К.Д. Ушинського 

Технічні заклади вищої освіти 

7. Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

8. Національний університет "Львівська політехніка" 

9. Національний технічний університет "Харківський політехнічний 

інститут" 

10. Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 

Технологічні заклади вищої освіти 

11. Національний університет харчових технологій 

Транспортні заклади вищої освіти 

12. Національний авіаційний університет 

13. Національний транспортний університет 
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ГО «Спілка ректорів України» Болюбаш Я.Я.   

№  

з/п 

Назва закладу вищої освіти 

Медичні заклади вищої освіти 

14. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця  

15. Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова 

Юридичні заклади вищої освіти 

16. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

Аграрні заклади вищої освіти 

17. Національний університет біоресурсів і природокористування України 

18. Сумський національний аграрний університет 

Економічні і торговельні заклади вищої освіти 

19. Київський національний торговельно-економічний університет 

20. Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана 

21. Харківський національний економічний університет імені Семена 

Кузнеця 

Заклади вищої освіти фізичного виховання і спорту 

22. Національний університет фізичного виховання і спорту України 

Мистецькі заклади вищої освіти 

23. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 

24 Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 

Заклади вищої освіти архітектури і будівництва 

25. Київський національний університет будівництва і архітектури 

Примітка:  
- відбір закладів вищої освіти для проведення досліджень здійснювався 

за відповідними їх групами та з урахуванням Рейтингу 2021;  

- заклади вищої освіти, що є учасниками проєкту, також можуть бути 

експериментальним майданчиком.  
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