
Офіційна назва — 
Федерати́вна Респу́бліка 
Німе́ччина 
(нім. Bundesrepublik
Deutschland)



Межує з Данією, Нідерландами, Бельгією, 
Люксембургом, Францією, Швейцарією, 
Австрією, Чехією та Польщею.



Складається з 16 федеральних земель.
Член Європейського Союзу та НАТО. 
Країна з найбільшою кількістю населення 
(81,8 мільйонів осіб) і найбільшим рівнем 
економіки в Європейському союзі. 
Провідна політична сила на Європейському 
континенті, технологічний лідер в багатьох 
галузях. 



Державний устрій - Федеративна держава
Парламентська республіка

Голова держави - Федеральний президент 
(бундеспрезидент). Реально великою є роль 
Федерального канцлера.
Виконавча влада - Федеральний канцлер 

(бундесканцлер)
Федеральний уряд
Федеральні міністри

Законодавча влада - Двопалатний парламент:
Бундестаг
Бундесрат



Столиця і найбільше місто країни —
Берлін.
Die Hauptstadt und größte Stadt des 
Landes - Berlin



Берлін стоїть на  річці Шпреє
(Spree).



Найбільший морський порт країни - Гамбург.



У структурі промисловості Німеччини переважає
переробна промисловість (90 % валової продукції).
Провідними галузями є машинобудування, хімічна та
електроенергетична промисловість. Третину промислової
продукції складає автомобілебудування: концерни
«Даймлер», БМВ, «Фольксваген», МАН.

PORSCHE – одна із візитівок німецького автопрому.



Берлін, Мюнхен, Нюрнбергг, Франкфурт, Кельн,
Гамбург, Кіль, Бремен, Лейпциг, Дрезден, Магдебург –
головні центри промисловості Німеччини.



Bayer – міжнародний
концерн зі
спеціалізацією в області
охорони здоров'я, 
сільського господарства
та високотехнологічних
матеріалів.

BASF SE є найбільшою у світі компанією хімічного спрямування. 
Концерн виробляє широкий спектр продуктів: пластик, фарбу, 
косметику, харчові добавки, технічні та будівельні хімікати, засоби 
агрохімічного захисту рослин тощо.



Німецька компанія BOSCH -
відомий виробник побутової
техніки, електроінструментів,
опалювальної техніки,
промислового устаткування і
автомобільних запчастин і
аксесуарів.

Всесвітньо відома компанія
«Хенкель» пропонує провідні
бренди і технології у трьох
основних бізнес-напрямках:
«Laundry & Home Care»
(Миючі та чистячи засоби),
«Beauty Care» (Косметика),
«Adhesive Technologies»
(Клейові технології).



Німеччина має високорозвинене сільське господарство,
яке повністю задовольняє потреби населення у місцевій
сільськогосподарській продукції.

Основою сільськогосподарського виробництва в
Німеччині є сільська сімейна ферма.



Освіта. Обов’язкове навчання триває від шостого до
вісімнадцятого року життя, тобто дванадцять років. При цьому
дев’ять років слід відвідувати загальноосвітню школу, а після
цього ─ профучилище, заняття в якому проводиться неповний
навчальний тиждень. Відвідування всіх державних шкіл є
безкоштовним.
Навчальні засоби, зокрема підручники, видаються учням
частково безкоштовно, частково позичаються.



Професійна освіта.



На сьогодні в країні існує понад 300 вищих навчальних закладів. 
Найстаріші й найпрестижніші - Гейдельберзький університет, 
Лейпцизький університет, Гумбольдтський університет. 
Університет Фрайбурга, Мюнхенський університет, Тюбінгенський
університет, Університет Галле-Віттенберг, Марбурзький
університет. 

Університет у Гейдельберзі, який був заснований 1386 року.



1901 - Вільгельм 
Конрад Рентген –
фізика

Лауреати Нобелівської премії 

1905 – Роберт Кох
- медицина

1932 – Вернер 
Гейзенберг -
фізика

1995 – Крістіана 
Нюсляйн-Фольгард-
медицина

1998 - Хорст
Людвиг Штермер-
фізика

2000 – Герберт
Кремер - фізика

2001 – Вольфганг 
Кеттерле -
фізика

2007 – Петер 
Грюнберг-
фізика

2005 – Теодор Генш-
фізика

2008 – Гаральд 
цур Хаузен-
медицина



У Німеччині туристів приваблюють визначні пам’ятки
стародавньої культури: замки, палаци, церкви, монастирі,
стародавні міста. Великі ярмарки у містах є центрами
європейської і міжнародної торгівлі, а також культурного і
промислового обміну.

Кельн – найстаріше місто Німеччини. Відомий своїми
соборами.



Замок Нойшванштайн - Schloß Neuschwanstein –
Новий лебединий камінь 



Художні колекції Німеччини – одні з найбагатших у світі.
Дре́зденська карти́нна галерея́ або Галерея старих майстрів
(нім. Gemäldegalerie Alte Meister) в Дрездені — всесвітньо
відоме зібрання картин від Відродження до бароко і
класицизму. Найвідоміші шедеври - це "Сикстинська Мадонна"
Рафаеля і "Шоколадниця" Ліотара.



Берлінська картинна галерея (нім. Berliner
Gemäldegalerie) — відома картинна галерея у складі
Державних музеїв Берлина і Фонду прусської культурної
спадщини, один з провідних художніх музеїв Європи.

Рафаель Санті. Мадонна Терранова

Ян Вермеєр . Бокал вина



Німеччина – це Шиллер, Гете, Бах, Бетховен, Кант, 
Кафка, Ніцше, Ейнштейн та багато інших геніїв світу. 



Німеччина – спортивна країна. Входить до п'ятірки
спортивних націй в світі з літніх видів спорту і в трійку з 
зимових видів. 
Найпопулярніший вид спорту в країні –футбол.



Німецька кухня. Німці дуже люблять картоплю, всілякі
галушки, м’ясо, ковбаси, сири і сардельки.
Користуються популярністю кисла капуста, гамбурзький
вугор, берлінський шніцель і численні солодощі з тіста.
Особливо славиться німецький картопляний салат,
салат з ковбасою, ковбасний суп, а також печеня з
перцем.



Німці люблять пиво і щорічно проводять пивний
фестиваль в Мюнхені "Oktoberfest". Рейнські і
мозельські вина, в основному білі, не поступаються
за якістю французьким.



Взаємовідносини між Україною та Німеччиною.
Дипломатичні відносини між Україною і ФРН встановлені 17

січня 1992 р.



Партнерство між містами. Нині такі зв'язки підтримують 
понад двадцять міст-партнерів, зокрема: Київ та Мюнхен, 
Київ та Лейпциг, Харків та Нюрнберг, Одеса та Регенсбург, 
Львів та Фрайбург, Запоріжжя та Обергаузен…



Федеральний уряд Німеччини узгоджує з Урядом України
свою допомогу німецькій меншині в Україні, яка нині
спрямовується, головним чином, на покращання знання
німецької мови та культури, збереження національної
самобутності.



Діяльність Гете інституту як однієї з провідних установ
наукової, просвітницької та культурної діяльності в
Україні.



Ende

bedanken bei Aufmerksamkeit


