
       Шановні читачі!  
 

Пропонуємо вашій увазі пам’ятку 
присвячену Німеччині, одній з найцікавіших і 
найрозвиненіших країн світу, батьківщині 
знаменитих королів, поетів і музикантів. 
 Німеччина це середньовіччя і 
сучасність, відкритість і привітність, 
всесвітньо відома педантичність та німецька 
якість, багатовікова історія і культура, 
архітектурні ансамблі і пам'ятники, 
неповторні міста і романтичні альпійські села, 
з квітучими лугами, дикими лісами, ріками і 
озерами, це старовинні замки і музеї з 
вражаючими своєю повнотою колекціями, 
гірськолижні курорти і традиційні пивні 
ресторани, кращі в світі автомобілі і ідеальні 
дороги. 

                

                Паспорт країни 
 

Держава 
знаходиться в 
центрі Північної 
Європі, межує з 
Данією, Польщею, 
Чехією, Австрією, 

Швейцарією, 
Францією, 

Люксембургом, 
Бельгією та Нідерландами. 

Офіційна назва – Федеративна 
Республіка Німеччина 
Країна розділена на 16 частково незалежних 
федеральних земель. Німеччина є членом 
Європейського Союзу, НАТО і «Великої 
сімки», претендує на постійне членство в Раді 
Безпеки ООН. 
Берлін - столиця і резиденція уряду; деякі 
міністерства розташовані в Бонні 
 
Населення                       -           83 млн. чоловік 
Площа                              -           356 702 кв. км. 
Державна мова              -          німецька 
Релігія                              -           протестантизм,         
               католицизм 
Грошова одиниця         -          євро 

 

Визначні місця та традиції 
 

Найбільші міста  
Німеччини - 
Берлін, Дрезден, 
Франкфурт, Кельн, 
Гамбург, Мюнхен. 
Кожен з цих міст по-
своєму привабливий  
для туристів. 

Широко відомі такі пам'ятки, як 
Кельнський собор, Дрезденська картинна 
галерея, Бранденбурзькі ворота в Берліні, 
Мюнхенська Фрауенкірхе. 

Символом і візитною карткою Берліна є 
Бранденбурзькі 

ворота. Довгий 
час вони були 
символом поділу 
Німеччини. Але 
зараз вони 
уособлюють єдність і 

непорушність 
країни. 

Замки Німеччини нагадують про казки, 
якими так багата німецька література. 
Знаменитий Нойшвайнштайн був 
побудований баварським королем Людвігом II в 
кінці XIX століття. Зайнявши трон в дуже юному 
віці, без життєвого 
і політичного 
досвіду, Людвіг II 
не зміг стати 
щасливим 
монархом, але він 
вибудував свій 
власний світ, в 
якому він був єдиним правителем і законодавцем 
- чудовий замок Нойшвайнштайн, який і 
зараз парить над Баварією, як прекрасний міраж. 

Цікавий невеликий замок, побудований на 
острові посеред Рейну - митний замок 
Пфальцграфенштайн. Завдяки своєму 
незвичайному розташуванню, він схожий на 
корабель, що пливе по Рейну. Замок збудований 
як Імперська митниця. 

Найвищий собор Німеччини –  

Фрауенкірхе (Собор Святої Богородиці), який 
знаходиться в Мюнхені. 
    Замки Німеччини - 
це надбання не тільки 
країни, а й усього 
людства.  
    Сама незвичайна 
пам’ятка Німеччини - 
мініатюрна країна 
чудес.  
На сьогоднішній день це найбільша в світі 
іграшкова модель залізниці, що складається з 13 

тис. метрів залізничної колії, розділеної на кілька 
секцій-регіонів. Мініатюрна країна чудес 
задумана і змодельована двома братами-
близнюками підприємцями Фредеріком і 
Геррітом Браунами. 

Національна кухня Німеччини стоїть 
на трьох китах - ковбаски, квашена капуста і пиво. 
Ковбаски і сосиски - це предмет національної 
гордості, капуста, в німецькій кухні - всьому 
голова, а пиво настільки смачне, що туристи з 
усього світу приізджають, щоб скоштувати 
різноманітні місцеві сорти напою. Німеччина 
пишається своїм пивом, і воно є частиною 
німецької культури.  

Німеччина є країною з яскравими 
традиціями, які настільки цікаві, що були 
запозичені іншими європейцями. Прикладом 
тому, традиція прикрашати напередодні Нового 
року хвойне дерево або вішати вінки з гілок хвої 
на вхідні двері, святкувати Хеллоувін і День всіх 
святих. 



Традиції та звичаї німців торкнулися і їх 
релігійного життя. Більша частина населення 
країни є католиками, і всі вони відзначають 
свято Конфірмації (Першого причастя), 
надаючи йому значення схоже з «днем 
народження». Ще однією релігійною традицією 
німців є щорічне святкування дня святого 
Мартіна (11 листопада). За традицією в цей день 
з приходом темряви проводиться хода дітей, які 
тримають в руках ліхтарики і співають німецькі 
пісні. У цей святковий вечір німці традиційно 
подають запеченого гусака. Крім цього, німці 
відзначають такі християнські свята, як Різдво і 
Великдень.  

Особливістю німців, як нації, є їх 
педантичність і акуратність у всіх сферах 
життя. Для німців не властиво бурхливо 
виражати свої емоції і порушувати межі 
особистого простору. Німці дуже пунктуальні, 
ніколи не спізнюються на зустрічі, тому 
запізнитися можуть лише в разі непередбачених 
обставин. Це досить законослухняна нація, яка 
строго дотримується встановлених законів і дуже 
рідко порушує їх. Можливо, така виняткова 
законослухняність є наслідком суворих покарань 
і високих штрафів, які передбачені навіть за 
незначне правопорушення. 

Німеччина подарувала світові безліч 
відатних письменників, вчених, філософів і 
музикантів. Це Гете, Шиллер, Герман Гессе, 
Эрих Мария Ремарк, Генрих Гейне та Томас 
Манн, Гюнтер Грасс та Патрик Зюскинд, 
Бертольт Брехт та Брати Грімм, 
Іммануіл Кант та Артур Шопенгауер, 
Фрідріх Ніцше, Гегель. 

Люди ще досі слухають музику 
Бетховена, Баха, Брамса та Вагнера. 

 

Цікаві факти про Німеччину. 
 
 

1. В Німечинні дуже люблять хліб. В країні існує 
300 сортів хліба і декілька музеїв цього 
продукту. 

2.  Найвужча вулиця «Штройерхофштрасс», в 
найвужчому місці її ширина становить 31 см. 

3.  Німці — книголюби. Причому самою 
«начитаною» верствою населення є молодь 
віком від 14 до 19 років. 

4. 102 лауреата Нобелівської премії — з 
Німеччини. 

5. Німці — дуже працьовита нація. Вони досить 
рано лягають спати і так само рано 
прокидаються. 

6. Жителі невеликого міста Вупперталь, що на 
заході Німеччини, використовують для 
поїздок такий рідкісний вид громадського 
транспорту, як підвісна залізна дорога. 

7. Втеча з тюрми в Німеччині не підлягає 
покаранню законом. З 1888 р. суд 
виправдовує прагнення до свободи, як один із 
головних інстинктів людини. 

8. Щоб піти на риболовлю, треба закінчити 
відповідні курси, де один з розділів буде 
присвячений тому як правильно ловити 
рибу, щоб вона не відчувала зайвих мук. 

9. У Німеччині дуже багато велосипедів і 
велосипедних доріжок. На 80 млн. німців 
припадає 60 млн. велосипедів 
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«Читаючи, подорожуй світом!» -  
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