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Аграрні дослідження в Німеччині
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Аграрні факультети в Німеччині



Структура Інституту Альбрехта Даніеля Таєра
Професура: 
1. Землеробство та рослинництво

2. Аграрна кліматологія (позапланова 

професура)

3. Аквакультура (юніор-професура)

4. Техніка біосистем

5. Біометрія та основи дослідної 

діяльності (довгострокове місце)

6. Ґрунтознавство та вивчання 

місцезнаходження

7. Дендроекологія (позапланова 

професура)

8. Садівницькі рослинні системи 

(навчальна та дослідницька 

область) 

9. Розведення продуктивних тварин

(юніор-професура)

10.Живлення рослин та удобрення (з 

робочою групою агроекологія)

11.Фітомедицина

12.Репродуктивна біологія

(позапланова професура)

13.Спеціальна зоологія

14.Системи утримання тварин та 

технологічна техніка

15.Міська екофізіологія рослин

16.Біологія розведення та 

молекулярна генетика

Спільне призначення:

• Біологія та екологія риб

• Фізіологія живлення культурних 

рослин

• Інтегративне управління в рибництві

• Системи землекористування

• Біогеохімія ландшафтів

• Стратегії використання біоресурсів

• Навчальні та дослідницькі станції з 

такими областями, як відкритий 

ґрунт, теплиці та тварини

• Спільна аналітична лабораторія

• Центр молекулярної біології

• Станція по збору даних/PC-Pool

• Семінар з питань сільського 

розвитку (SLE)

• Інститут аграрних та міських 

проектів в області екології

• Інститут кооперації

Партнери по кооперації:

• Інтегративний дослідницький 

інститут трансформації людина-

навколишнє середовище-системи 

(IRI THESys)
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Професура:
1. Аграрна політика

2. Загальна економіка та організація 

виробництва у землеробстві

3. Дорадництво та комунікація 

(навчальна та дослідницька 

область)

4. Спеціалізована дидактика 

аграрних та садівницьких наук

(юніор-професура)

5. Статева рівність та глобалізація

6. Міжнародна аграрна торгівля та 

розвиток

7. Економіка садівницького 

виробництва

8. Кількісна аграрна економіка 

(юніор-професура)

9. Ресурсна економіка

Спільне призначення: 

• Стале землекористування та зміна 

клімату

• Економіка та політика сільської 

місцевості

• Економіка сільських об'єднань
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Співвідношення студентів до кількості наявних професур є загалом трохи кращим, ніж 
середній показник по всьому університету. При цьому можна помітити значні відмінності 
між окремими інститутами. Таєр-Інститут в цьому відношенні має несприятливі відносини 
щодо забезпечення супроводу. Забезпечення персоналом наявних професур не 
відповідає цьому розподілу: Біологія при порівняно невеликій кількості студентів має 
найкраще забезпечення. Однак загалом всі три інститути мають забезпечення вище 
середнього.  

Студенти, професури, забезпечення персоналом

ГУ всього/
в середньому

Фак.наук про 
життя всього

Аграрні та 
садівницькі науки

Інститут біології

Інститут психології

Студентів 
(31.05.2016)

Кількість наявних 
професур на 
(18.05.2016)



Університет 
Гумбольдту в 
Берліні

Витрати додаткового фінансування в 2011-2016 рр. за донорами
Звіт ВНЗ (станом на 30.11.2017)

ННС  Федерація   Фонди   ЄС        Бізнес   DAAD   інше     всього



Сервісний центр з питань досліджень при Університеті 
Гумбольдту (ГУ) в Берліні

Параметри досліджень по моделі SZF6

Ранг (ГУ)

ГУ) медіан

факультет
фак.медіан

біологія

Таєр-Інст.
психолог.

(ГУ)

Пункти 
всього

Додатк.фін.
2011-2015 

на рік

Додатк.фін. Репутація Структуро-
вані

проекти

Публікації Трансфер



Розподіл проектів в області економіки 
садівництва
EDU-Link

ALFA, DAAD
(координація)

Інтегроване 

навчання, 

засноване на 

проблематиці, та

підхід зі збільшення 

вартості |цінності 

в навчальних 

планах

(напр. VALUESEC)

Спільний підхід

BLE/BMBF
Секторальні 

системи 

інновацій в 

сільському 

господарстві

Використання 

пестицидів у 

побутових та 

присадибних 

садах

INIMBIO 
(Crewett)

Спільний 

підхід, 

навчальні 

приклади,

Кількісні 

опитування

Спільні 

дослідницькі 

проекти
•ZINEG

•INKA-BB

•WEGA

•HORTINLEA 

(GLOBE)

•GINKOO 

(König)

Міждисциплінар-
ні дослідження

BÖL

Ланцюжки 

створення 

якості для 

органічних 

овочів, 

перетворення 

традиційних 

підприємств

Дієві 

дослідження

Ланцюжки 

створення 

цінності та 

кластери
Конкурентоспро

можність трьох 

різних областей 

виробництва 

овочів в Європі; 

проекти 

фінансуються 

DAAD (Індія, 

Філіпіни)

Якісний та 
кількісний 
підхід

https://www.google.com/search?q=Hortinlea.org&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b



Навчання в Інституті Альбрехта Данієля Таєра

В рамках Інститут Таєра факультет пропонує сучасні акредитовані навчальні курси бакалаврату та

магістратури, які характеризуються модульною побудовою навчання, прозорою системою

отримання навчальних балів та перевірками/екзаменами по ходу навчання. Вони відповідають

міжнародним стандартам та уможливлюють гнучкий обмін з закордонними університетами, який

підтримується факультетом.

На вибір пропонуються наступні навчальні курси:

Навчальні курси бакалаврату

• Аграрні науки

• Садівничі науки

Комбінація з опціями навчальної 

служби:

• Аграрні та садівничі науки

Курси магістратури

• Аграрна економіка (Agricultural 

Economics)

• Біологія риб, рибництво та 

аквакультура

• Інтегроване управління 

природними ресурсами

• Міжнародна магістратура в 

садівничих науках*

• Міжнародна магістратура розвиток 

сільської місцевості*

• Майстер навчальної служби 

аграрне господарство

• Управління процесами та якістю в 

сільському господарстві та 

садівництві

*   У кооперації з закордонними 

університетами

Продовження навчання після 

закінчення ВНЗ

• Міжнародне співробітництво з 

питань розвитку

Навчання в аспірантури

• Аспірантський коледж

«сільськогосподарська економіка»


