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0 null нул 10 zehn це:н

1 eins айнс 11 elf елф

2 zwei цвай 12 zwölf цвöлф

3 drei драй 13 dreizehn драйце:н

4 vier фі:р 14 vierzehn фі:рце:н

5 fünf фüнф 15 fünfzehn фüнфце:н

6 sechs зекс 16 sechzehn зехьце:н

7 sieben зі:бен 17 siebzehn зі:пце:н

8 acht ахт 18 achtzehn ахце:н

9 neun нойн 19 neunzehn нойнце:н

Числа
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Час
heute гойте сьогодні

morgen морґен завтра

gestern ґестерн вчора

übermorgen ü:берморґен післязавтра

vorgestern фо:рґестерн позавчора

noch нох ще

schon шо:н вже

gleich ґлайхь скоро, зараз

gerade ґера:де якраз, тільки що

plötzlich плöцліхь раптом, несподівано

manchmal манхьма:л іноді

immer імер завжди

selten зелтен рідко

pünktlich пüнктліхь вчасно

morgen früh морґен фрü: завтра вранці

ja я: так

nein найн ні

danke данке дякую

bitte біте будь ласка

Entschuldigung! ентшулдіґунґ Пробач/-те!

Was kostet das? вас костет дас Скільки це 
коштує?

Wie bitte? ві: біте Як, вибачте? 

Gut! ґу:т Добре / Хорошо!

Natürlich! натü:рліхь Звісно /  
Звичайно!

Einverstanden! айнферштанден Згоден / Згодна!

Ich weiß nicht! іхь вайс ніхьт Я не знаю!

Ich weiß! іхь вайс Я знаю!

Das ist wahr. дас іст ва:р Це правда.

Das stimmt nicht. дас штімт ніхьт Це не так!

Wirklich? віркліхь Справді?

Auf jeden Fall! ауф йе:ден фал Безперечно!

Auf keinen Fall! ауф кайнен фал Ні в якому  
випадку!

Ich habe Hunger. іхь га:бе гунґер Я хочу їсти.

Ich habe Durst. іхь га:бе дурст Я хочу пити.

Ich freue mich! іхь фройе міхь Я радий!

Ich habe Angst. іхь га:бе анґст Я боюсь.

Ruf mich an. ру:ф міхь ан Зателефонуй 
мені.

Ich rufe morgen an.  
іхь ру:фе морґен ан

Я завтра  
зателефоную.

Ich möchte zum / zur…  
іхь мöхьте цум / цу:р …

Я хотів би 
потрапити …
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Dieses Buch aus der Reihe 
„Kauderwelsch“ macht es  
Ukrainer:innen leicht, 
Deutsch zu lernen.



Як ця книжка 
працює

Словник (в самому кінці книжки) містить ще 
більше слів.ZA

Німецька мова
Транслітерація
Дослівний переклад
Переклад

Дослівний переклад уточнює німецьку 
структуру речення. Зелене маркування вказує 
на прогалини у які слід вставити слова або 
альтернативи для вибору.

Це полегшує розмову власних речень.

1.

2.

Wo ist das?
во: іст дас
де є це
Де це?

ein Hotel айн готел готель

der Bahnhof дер ба:нго:ф вокзал

eine Bank айне банк банк

eine Apotheke айне апоте:ке аптека

die Botschaft ді: бо:тшафт посольство

der Flughafen дер флу:ґха:фен аеропорт

die Post ді: пост пошта

ein Restaurant айн ресторон ресторан
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Автори

Автори
Маркус Бінґель багато років 
працює в Reise Know-How Verlag і 
вже написав численні путівники 
та розмовник „польський сленг“. 
Багато часу проводив в Україні в 
рамках історичних студій та вивчав 
українську мову в Католицькому 
університеті у Львові. Сьогодні він 
не лише пише книги про Східну 
Європу, а й час від часу працює 
українським перекладачем.

Markus Bingel ist schon seit vielen 
Jahren für den Reise Know-How Verlag 
tätig und hat dort bereits zahlreiche 
Reiseführer sowie den Sprachführer 
„Polnisch Slang“ veröffentlicht. Er hat 
im Rahmen seines Geschichtsstudiums 
viel Zeit in der Ukraine verbracht 
und an der Katholischen Universität 
in Lwiw (Lemberg) Ukrainisch 
gelernt. Heute schreibt er nicht nur 
Reiseführer über Osteuropa, sondern 
arbeitet immer wieder auch als 
Ukrainisch-Übersetzer.
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Ольга Огінська зі своєю сімєю 
через війну приїхала до Німеч-
чини. Тут їх приняв в свою квар-
тиру Маркус Бінґель. У них з’я-
вилася ідея написати кникечку 
для українців, щоб полегшити їм 
комунікацію у Німеччині. Вони 
були чужими людьми, які потім 
стали друзями і навіть колега-
ми. Висловлюємо окрему вдяч-
ність за перевірку правопису То-
машпольській Марії.

Olha Ohinska ist wegen des 
Krieges mit ihrer Familie nach 
Deutschland geflohen. Hier hat 
Markus Bingel sie und ihre Familie 
in seiner Wohnung aufgenommen. 
Markus Bingel und Olha Ohinska 
kam die Idee, ein Buch für Ukrainer 
zu schreiben, um ihnen die 
Kommunikation in Deutschland zu 
erleichtern. Sie waren Fremde, die 
zu Freunden und schließlich sogar 
zu Kollegen wurden.

Unserer besonderer Dank gilt Mariia Tomaschpolska, 
die die Rechtschreibung in diesem Buch überprüft hat. 
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