
НІМЕЧЧИНА - КРАЇНА НІМЕЦЬКОГО ПИВА І 
ВЕЛИЧНИХ ЗАМКІВ



Німеччина – це не тільки країна пива, баварських 
сосисок та щорічного фестивалю Октоберфест. Ця країна, 
розташована в самому центрі Європи і має безліч переваг 

щоб здивувати як своїх жителів, так і туристів.

Guten Tag, Liebes!

Німеччині не можна просто так взяти і піти на 
риболовлю. Для початку потрібно закінчити 

спеціальні курси, на яких розкажуть як і в яких місцях 
це робити правильно, і як поводитися з уловом. А 

все це через гуманне ставлення до спійманої риби, а 
точніше, методи полегшення її мук на суші.

Берліні 960 мостів і 59,8 км2 води. Берлін 
разом з навколишньою його землею 
Бранденбург є найбільшою мережею 

внутрішніх вод в Європі.

імеччина змінювала свою столицю сім
разів - Аахен, Регенсбург, Франкфурт-на-Майні,
Нюрнберг, Берлін, Веймар, Бонн (Східний
Берлін). З 1990 року столицею країни знову став
Берлін.

рати Грімм були лінгвістами і писали не казки,
а дослідження німецької народної культури.
Правда, весь світ все одно сприймає їх творчість як
дитячі твори.
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імеччина відома своїми середньо-
вічними замками - їх налічується більше
2100! А Кельнський собор, який будували
майже 700 років може вмістити 40 000
чоловік.

ерша згадка про пиво датується
736 роком, коли в баварському
містечку Гайзенфельд вперше згадали
про ячмінний сік. З тих пір було
створено понад 1500 сортів пива.

ЦІКАВИЙ ФАКТ! Німеччина займає друге місце в світі за 
кількістю споживаного пива. На першому, звичайно ж, Ірландія!

Бездомні люди, що опікують собак 
в Німеччині, отримують допомогу 

на утримання пухнастих 
чотирилапих.

айвужча вуличка в світі розташована в німецькому місті 
Ройтлінген. Її ширина складає всього 31 сантиметр, за що вона 

потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

НАЙБІЛЬШИЙ ПИВНИЙ ФЕСТИВАЛЬ У СВІТІ Є

який щорічно проходить в Мюнхені.
Його відвідують близько 6 млн
туристів з усіх куточків земної кулі.
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авчання у вищих навчальних
закладах цієї країни безкоштовне навіть
для іноземних студентів. Плата за
навчання в державних університетах була
скасована в 2014 році.

омпанії Adidas і Puma
були засновані братами
Дасслер, які народилися в
Німеччині. Брати влашту-
вали справжню війну між
компаніями і зробили свої
дітища світовими брендами.

юнхенська податкова інспекція вважається найсміливішою в 
світі: навіть у Гітлера вона вимагала декларувати свої доходи.

ідома німецька пунктуальність прояв-
ляється навіть у транспортній системі.
Незважаючи на дуже густу та заплутану
маршрутну мережу, громадський транспорт в
місті ходить по розрахованому до хвилин
розкладом і вдень, і вночі.

імеччина – один з найбільших в
світі виробників автомобілів. У 2015 році
було продано 6 млн німецьких
автомобілів. Golf VW - один з найбільш
проданних автомобілів всіх часів.

Н

Н

М

В

К



Фармацевтичний бізнес Німеччини є одним з
найбільш розвинених в Європі, а професія
фармацевта входить в число найбільш престижних і
добре оплачуваних. Символом аптеки з 1936 стала
червона буква А, що супроводжується змією і
чашею. У Німеччині налічується більше 20 000 аптек

кожна з яких щодня обслуговує близько 200 покупців. У Німеччині
також є чергові аптеки, їх приблизно 1400, які не припиняють своєї
роботи вночі та у вихідні дні. Отримати ліцензію і відкрити аптеку
можуть тільки дипломовані фармацевти, однак дозвіл буде
отримано лише в тому випадку, якщо в приміщенні буде
екстемпоральне виробництво (виготовлення ліків за інди-
відуальними рецептами лікаря) з лабораторією для проведення
аналізу складу лікарського препарату. Також обов'язковою умовою є
наявність лабораторії для забору крові з пальця для аналізу на
холестерин. У кожній німецькій аптеці є, так звана,
«beratungszimmer» (консультаційна кімната), де співробітник аптеки
докладно пояснить спосіб прийому ліків, як правильно надягати
бандаж або використовувати інгалятор, як працюють різні
вимірювальні прилади.

ЯКА ВОНА НІМЕЦЬКА ФАРМАЦЕВТИКА



За матеріалами:
https://pharm.reviews/stati/zarubezhnyj-opyt/item/80-nemetskaya-apteka-poryadok-prezhde-vsego https://elenaruvel.com/50-interesnyh-faktov-o-germanii/

Цікаво, що в Німеччині при прийомі на роботу в аптеку кожен
новий співробітник повинен пред'явити довідку з поліції про
відсутність заборгованості за штрафами та податками.

Фармацевти в Німеччині становлять унікальну професійну групу,
яка має відмінну репутацію і користується великою довірою у
населення, а за даними соціології, фармацевти мають навіть більший
кредит довіри, ніж лікарі та медсестри.

Купівля лікарських препаратів в аптеках Німеччини строго
контролюється. Практично всі медикаменти відпускаються за
рецептами, але діють тільки ті рецепти, які виписані на території ЄС.
Так як 90% німців є членами державної лікарняної каси, то практично
всі рецептурні медикаменти, прописані лікарем, людина одержує не
за повну вартість, а доплачуючи лише збір в розмірі 5 - 10 євро. Така
система виключає самолікування і безконтрольний прийом
сильнодіючих медикаментів. Це відноситься і до антибіотиків. Завдяки
контролю їх призначення, в Європі значно менше поширена
антибіотикорезистентність. Безрецептурні препарати, косметику,
гомеопатичні засоби, трави, дитячі товари можна придбати в аптеці
або супермаркеті.

СУВОРІ ПРАВИЛА І ВИСОКА 
КОМПЕТЕНТНІСТЬ


