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Привіт Вам, мої милі!
Перші хвилі нашого знайомства з німецькомовними населенням позаду. На часі - запитання: як людям
із різних культур, які не планували опинитися на одній території, якомога краще порозумітися один із
одним..? Хм… Інколи навіть життя із коханою людиною може стати справжнім випробуванням для
тебе, ХОЧА вона говорить твоєю мовою. То що вже казати про людей із різних культур, які живуть під
одним дахом?🤷🙈

Приїхала я до Німеччини майже 5 років тому. За цей час я пережила багато різного. Спочатку мені
здавалося, що німецький менталітет не сильно відрізняється від українського. Але зараз я розумію: я
помилялася. Я думала: німці та українці дуже схожі, бо Україна, як і Німеччина, це – Європа.  Але, 

мабуть, мені було б легше, якби я уявляла собі, що я опинилася не в Німеччині, а на Марсі, і мені
потрібно дуже уважно придивлятися тут до людей, аби зрозуміти, які вони. Це могло б зекономити мені
сили, уберегти від деяких непорозумінь та розчарувань, допомогти побудувати кращі стосунки з
деякими німецькими знайомими, яких я на той час не розуміла або розуміла неправильно, і тому
вважала дивними, холодними, інколи навіть егоїстичними. 🤔

Тому мені лежить на серці підтримати німецькі родини та українців, які проживають разом та будують
місточки один до одного.❤️ І деяким своїм досвідом я хочу поділитися із вами. Сподіваюся, що комусь
він стане у пригоді. Усе, що описане у цьому матеріалі, моя особиста думка та мої суб‘єктивні
спостереження. 



Ця брошура – НЕ збірник стереотипів, а спроба підготувати наших людей до деяких культурних

особливостей Німеччини. Хто розуміє внутрішню логіку поведінки іншого, тому легше порозумітися із

ним, залишатися милосердним та відкритим до вирішення питанью. 🥳

Звичайно, Ваш досвід може бути інакшим, ніж мій, описаний у цьому матеріалі. Тоді я скажу: "Ну і

шикарно! Людина - занадто велика загадка, щоби змогти пояснити її в таблицях та схемах". Але якщо

Ви таки зіштовхнетеся із тим, що описане у цій брошурі, Ви будете до того готові! 😉🎉🎊

Якщо інформація здасться Вам корисною, велике прохання поширювати цей матеріал серед українців

та українок у Німеччині. 🙏

• Більше інформації шукайте тут: https://www.interkulturell-evangelisch.de/ukrainisch За браком часу, на

жаль, лише німецькою.

• Якщо німецька родина, де Ви поселилися, або Ваші німецькомовні волонтери мають питання, 

звичайно, буду рада із ними поспілкуватися!

E-Mail: karina.tiutiunnyk@elkb.de

Миру вам! З відкритим серцем Каріна Тютюнник✌️😉 ""

https://www.interkulturell-evangelisch.de/ukrainisch
mailto:karina.tiutiunnyk@elkb.de


1. Усього потрошку

Коли машина швидкої допомоги їде на виклик у Німеччині, 

пішоходи мають зупинитися. Навіть якщо горить зелений, і 

швидка ще далеко, і можна встигнути перейти дорогу, пішоходи 

мають повернутися при переході назад або краще залишатися на 

острівці безпеки, аніж стати «поміхою на дорозі».

У німців немає вдома великого 

пластикового пакету з багатьма 

маленькими пластиковими 

кульочками. ☺ Багато хто із них 

надає перевагу паперовим пакетам 

або сумкам із тканини, щоб 

зменшити споживання пластика.

Якщо хтось поводиться голосно у години тиші, хтось може
викликати поліцію. 

У більшості випадків це не означає ніякої особистої
неприязні до «галасливих сусідів» або бажання зробити їм
щось зле. Німці дуже цінують особистий простір і час, коли
вони можуть побути у тиші. Вони знають свої права на
відпочинок і тишу і користуються ними.

P.S. Часи тиші у Німеччині: 13:00 – 15:00 та з 22:00 – 6:00.

У Німеччині прийнято вітатися:

• у ліфті;
• коли приходиш до зали

очікування, де сидять інші
пацієнти (у лікаря),

• коли місто або селище
невеличке, і тобі назустріч іде
незнайома людина.



2. Знімати квартиру у Німеччині

Частіше за все плата за 

електроенергію (далі – Е.) не

входить у суму, за яку ви знімаєте 

квартиру. 

Ви маєте піти до фірми-

постачальника електроенергії і 

зареєструватися, як користувач 

Е.

Тобто: Кожного місяця протягом 

року ви платитемете хазяйці за 

квартиру (пр.500 євро) – плюс - цій 

фірмі за Е. (приблизно 70 євро). 

У кінці року буде підраховано, скільки Е. ви використали. 

• Якщо ви використали менше Е., ніж ви заплатили, вам повернуть гроші назад. 

• Якщо ви використали більше Е., вам надішлють рахунок, щоб ви доплатили за Е.



3. Гостинність

Ви прийшли до німців у гості? Традиційно вам мають
запропонувати склянку води.

Запропонувати гостю саме води, а не чаю/кави, є
ознакою гостинності та хорошого тону в Німеччині. 
Таким чином німці ніби бажають своїм гостям здоров‘я. 

Бо, як відомо, вода покращує травлення, очищує від
шкідливих токсинів, покращує стан шкіри та заряджає
енергією.

У Німеччині можна пити воду з-під крану.

Воду п‘ють у Німеччині не із чашок, а зі скляних
стаканів.

Мені ніхто цього не розповів, і я два роки думала, 

що німці негостинні і ховають від мене свої смачні
німецькі шоколадки. Тепер аж соромно за свої
думки. ☺



4. Вечеря

Якщо вас запросили на вечерю, то, 

швидше за все, ви побачите на стол:

• ковбасу, 

• сир, 

• нарізані овочі, 
• масло, 

• хлібну намазку
• та німецькі «хлібчики» (Brötchen).

Саме тому вечеря називається тут
частіше Abendbrot (дослівно: «вечір» + 

«хліб»). 



5. Гаряча вода в Україні та Німеччині

Для українців нормально приймати душ або
ванну кожен день. 

З одного боку: ми вміємо і хочемо економити. З
іншого боку:  насолоджуватися часом, 

проведеним у ванній з цікавою книжкою, 

релаксонути від духмяного запаху пінки, ми
теж уміємо. 

Варто іще зазначити: таке задоволення
українцям більш доступне, ніж німцям. 



Багато хто з німців приймає душ один раз на два дні. 
І то – коротко. 

Чому?

1

Зміна клімату та пов‘язані із цим наслідки – це одна із
найактуальніших тем німецького суспільства. Саме

тому деякі люди вирішують свідомо використовувати
не більше гарячої води, ніж це потрібно. Це їх

особистий внесок у захист навколишнього середовища,

прояв турботи про людей, які живуть поряд із нами і
житимуть після нас. 

2

Деякі німецькі дерматологи висловлюють думку, що
приймати душ кожен день – не корисно для шкіри.

3

Інші німці використовують мало гарячої води, бо вона у
Німеччині шалено дорога.



6. Сміття

❖ У Німеччині можна змивати туалетний
папір в туалет.

❖ Чому? У німців немає традиції
викидати використаний туалетний
папір у спеціальне відро, тому що
каналізаційна система їхніх будинків
зазвичай нова.

Для українців, які старанно вчаться розділяти
сміття: Так, туалетний папір називається
«папір». Але його не можна викидати у
блакитний контейнер, куди вивалюють
газети, картонні коробки і.т.д. Краще –

змивайте його в туалет. ☺



7. Російська та українська
мови очима деяких німців

Цікавий факт: багато хто з моїх знайомих німців 

не розрізняє на слух відмінності між українською, 

російською і польською мовами.

Коли німці говорять: «Українська і російська мови –

це майже одне і те саме», частіше за все вони не 

хочуть нікого образити. 

Німці не знають, що тема мови може бути болючою 

для деяких українців. Вони не знають, що в Україні 

були періоди, коли розмовляти і видавати книги 

українською було заборонено, а великі мислителі, які 

сприяли розвитку нашої мови, переслідувалися.

Німці не вчать усю історію України, а лише її. Так 

само, як і українці не вчать повну історію Нігерії або 

Австралії.



Якщо ви хочете

пояснити німцям,

що українська – це 

окрема і самостійна 

мова, дайте їм 

почитати  наступну 

сторінку німецькою 

мовою.



Ukrainisch & Russisch

„Wie sieht es mit Wörtern aus, die in 

beiden Sprachen gleich geschrieben 

werden? Du hast es schon geahnt: 

Auch hier warten einige falsche 

Freunde auf dich:

Zum Beispiel: das russische Wort 

приклад bedeutet „Gewehrkolben“. 

Auf Ukrainisch bedeutet приклад

hingegen „Beispiel“.“ [5]

„Aufgrund dieser historischen Entwicklung 

ist das Thema Sprache für viele gebildete 

Ukrainer - zumindest im Westen des Landes 

- bis heute ein hochpolitisches Thema.“

„Russisch und Ukrainisch haben dieselben Wurzeln: Altost-

slawische Sprache. So wie sich das Englische und das 

Deutsche vor Hunderten von Jahren voneinander 

abgezweigt haben, so haben sich auch das Russische und 

das Ukrainische voneinander abgezweigt.“

Der Verwandtschaftsgrad dieser Sprachen ist vergleichbar mit 

Deutsch und Holländisch.

„Russisch hat die Buchstaben „Ёё“, „ъ“, „ы“ und „Ээ“, die im 

Ukrainischen nicht verwendet werden. Stattdessen hat 

Ukrainisch „Ґґ“, „Єє“, „Іі“ und „Її“.“

Mehr dazu lese hier auf Deutsch: https://www.interkulturell-

evangelisch.de/_files/ugd/7f6507_067e651becdd4589b764d398e81ec6c9

.pdf

Veronika Bondarenko. Die sprachlichen Unterschiede zwischen Russisch und Ukrainisch

https://de.babbel.com/de/magazine/unterschiede-russisch-ukrainisch/

https://www.interkulturell-evangelisch.de/_files/ugd/7f6507_067e651becdd4589b764d398e81ec6c9.pdf


Для більшості німців правила – це гарантія мирного і 

злагодженого співіснування. Коли ти знаєш, що твій 

сусід, як і ти, слідує правилам, . 

Німці інакше ставляться до правил, ніж українці.

Багато хто з українців відчув на власному досвіді, що 

правила можуть обтяжувати життя або утискати 

чиїсь свободи. Дехто навіть прийшов до думки: 

«Правила існують, щоб їх порушувати.»

8. Червоне світло значить – стій!

Більшість німців залишаться стояти на місці, якщо 

світлофор показуватиме червоне світло. Навіть коли 

машин немає, вони не переходитимуть дорогу.

Я сама була свідком того, як група німців стояла на 

світлофорі дві хвилини, бо горів червоний, хоча за цей 

час ні з права, ні з ліва не проїхало жодної машини. 

Більшість була віком 20.40 років. 



Якщо ви йдете на День народження до 

німців, обов‘язково поїжте. Швидше за 

все, на столі стоятимуть тільки горішки, 

чіпси та вино. ☺ У центра святкування 

стоїть самé спілкування гостей один із 

одним, а не їжа.

Запитайте, чи ви маєте щось із собою 

принести. 

Традиційно кожен із гостей приносить із 

собою якусь вкусняшку. Найчастіше це –

салат чи пиріг. Торти німці печуть/

купують/ їдять рідко. Але може статися і 

так, що вам скажуть: «Нічого не треба. 

Просто приходьте самі». ☺

9. Дні народження дорослих

Іменинник відповідальний зазвичай за напої та підготовку 

кімнати,  тарілок/столових прибоїв. 



Усе, що німцям потрібно, вони купують собі самі. 

Подарунки мають більш символічний характер. 

Це може бути:

• листівка, зроблена своїми руками,

• вино,

• запрошення випити з вами кави тощо,

• красива свічка,

• квіти у горщиках, щоб поставити їх перед входом у 

будинок/ квартиру або пересадити у саду *сезонні квіти),

• особливий чай або кава,

• красиве мило (Hand-Made),

• подарунок з гумором…

10. Подарунки дорослим

Якщо ви хочете приготувати німцям торт або пиріг, 

запитайте їх, чи їдять вони солодке взагалі. Щоб не було 

так, що ви старалися, а людям не можна пиріг через стан 

їхнього здоров‘я.



Nachwort: Was diese Broschüre ist, und was sie nicht ist

❖ Von den Kulturunterschieden zu sprechen, heißt nicht gleich, zwei Gegenlager zu bilden: Deutsche und Ukrainer. 

❖ Von den Kulturunterschieden zu sprechen, heißt von den Kulturbesonderheiten zu sprechen (aus Respekt vor den Entwicklungsweg der beiden 

Kulturen).

❖ Von den Kulturunterschieden zu sprechen, bedeutet nicht gleich, Kulturgemeinsamkeiten zu ignorieren. 

❖ Von den Kulturunterschieden zu sprechen, bedeutet, die Einzigartigkeit jeder Kultur ernst zu nehmen, ihr Raum zu geben und nicht zu 

versuchen, sie sofort durch die eckenausgleichende Kulturgemeinsamkeiten zu vertuschen (aus Angst, dass jemand deinen Mut, die 

Schönheit die Abweichungen zu sehen und sich dabei zu erlauben, davon fasziniert zu werden, als zu platt oder zu oberflächlich finden 

könnte).

❖ Von den Kulturunterschieden zu sprechen, bedeutet nicht, sich von dem Anderen abzugrenzen. 

❖ Von den Kulturunterschieden zu sprechen, bedeutet mein Gegenüber auch in seiner Andersartigkeit sehen zu wollen. Stellt man sich darauf  

ein, versucht man behutsam, eine Brücke zu dem anderen zu schlagen und ihn erstmal mit eigener kulturellen Einzigartigkeit nicht zu 

überfordern. 

❖ Von den Kulturunterschieden zu sprechen, heißt nicht gleich, nach neuen Gründen für gegenseitige Verletzungen zu suchen.

❖ Von den Kulturunterschieden zu sprechen, bedeutet, sich um Kommunikation zu kümmern und zu versuchen, die Entstehung mindestens von 

einigen Verletzungen, die unausweichlich auf  Grund der kulturellen Missverständnisse vorkommen werden und vorkommen müssen, zu 

minimisieren oder vorzubeugen.

❖ Von den Kulturunterschieden zu sprechen, bedeutet nicht gleich, Menschen in Schubladen zu stecken, stereotypisches Denken zu fördern oder 

die ganze Kultur auf  eine ihrer zahlreichen Tendenzen zu reduzieren.

❖ Von den Kulturunterschieden zu sprechen, bedeutet, sich Mühe zu geben, um sich für die Begegnung mit dem Neuen und dem wenig 

Greifbaren vorzubereiten in dem Wissen, dass die Beschreibungen nur Stereotypen sind, und nicht pauschal für alle gelten.



Nachwort: Was diese Broschüre ist, und was sie nicht ist

❖ Es stimmt, dass wir in Christus frei von einigen Grenzen und Schubladen geworden sind: „[…] Da ist weder Jude noch Grieche, da 

ist weder Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau [weder Deutsche noch Ukrainer. – Aut.]. Denn ihr seid alle eins in Christus 

Jesus.“ (ZB, Gal. 3, 27f). 

❖ Frei sein bedeutet aber nicht unvorbereitet sein. Mensch braucht erstmal Schubladen, um neue Sachen einordnen zu können. 

Wichtig ist dabei, wie es schon der Pädagoge Paul Mecheril betont hat, das Wissen über diese oder jene Kultur nicht zu verallgemeinern 

und es auch nicht als festgelegtes Norma zu achten, [4] sondern es zu prüfen und das Gute zu behalten (1 Thes 5,21).

❖ Ich finde, wir brauchen beides: frei von und frei für Kulturkategorien zu sein. Würde Kommunikation mit den Ukrainern anders 

aussehen, als es in diesem Heft steht, gelob sei Gott der Schöpfer, der ein Geheimnis in einen Menschen hineingelegt hat. Passiert 

aber etwas in der Praxis ähnlich dem oder genau so, wie es unserem Wissen über eine bestimmte Kultur entspricht, sind wir dann für 

eine kultursensible und respektvolle Kommunikation vorbereitet.


