
ДНІПРО 

Дата Подія Місце 

19.10 

п'ятниця - 

30.10 

вівторок 

09:00-20:00 

субота, неділя, понеділок - вихідні 

Виставка "Комікси - це серйозно" 

Включає 40 книг с сучасними та класичними 

німецькими коміксами, а також плакати з 

найкращими ілюстраціями до коміксів.  

Goethe-Institut в Україні, Дніпровська Центральна 

міська бібліотека 

Вхід вільний 

 

Дніпровська Центральна 

міська бібліотека,  Центр 

слов’янської писемності і 

культури, 

Воскресенська 23, 6-й поверх 

19.10 

п`ятниця - 

02.11 

п'ятниця 

09:00-20:00 

Виставка найгарніших за дизайном книг 

Франкфуртського книжкового ярмарку.  

Goethe-Institut в Україні, Дніпровська Центральна 

міська бібліотека 

Вхід вільний 

 

Дніпровська Центральна 

міська бібліотека,  

Відділ документів 

іноземними мовами 

Воскресенська 23, 6-й поверх 

19.10 

п`ятниця - 

02.11 

п'ятниця 

09:00-20:00 

Виставка старовинних німецьких книг 

Будуть представлені старовинні німецькі Біблії, 

німецькі молитовні книги, німецькі історичні 

романи, старовинні підручники та ін.  

 

Дніпропетровське обласне товариство німців 

«Відергебурт», Дніпровська Центральна міська 

бібліотека 

 

Вхід вільний 

 

 

Дніпровська Центральна 

міська бібліотека,  

Відділ документів 

іноземними мовами 

Воскресенська 23, 6-й поверх 

19.10  

п’ятниця 

10:00 

Захід до «Тижнів Німеччини в  Україні 2018»  

У програмі: 

Дитяча гра «Подорож до Нiмеччини». Ця гра 

пропонує знайомство з Німеччиною в формі гри. 

Вікторина для дітей 4-х класів. Ця гра продовжується 

конкурсами: 

1.«Дуель»- найкращі знавці слів та висловів до теми 

2. Найвідоміші пам'ятки Німеччини 

3. Видатні діячи Німеччини. 

4. Домашнє завдання «Презентація німецького 

міста» 

Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 

53 

 

Вхід вільний 

 

  

Спеціалізована середня 

загальноосвітня школа № 53 

з поглибленим вивченням 

німецької мови 

вул.Тополина, 35 



20.10  

субота 

15:00 

Літературно-музичний концерт ансамблю ДООН 

"Wiedergeburt" "Guten Abend" німецької поезії та 

пісні 

 

Дніпропетровське обласне товариство німців 

«Відергебурт», Дніпровська Центральна міська 

бібліотека 

 

Вхід вільний 

 

Дніпровська Центральна 

міська бібліотека,  

вул.Воскресеньска 23 

3-й поверх 

 

21.10 

неділя 

14:00 

Дні Німецького Кіно  

Будуть показані художні та документальні фільми 

німецькою мовою з субтитрами  

Дніпропетровське обласне товариство німців 

"Wiedergeburt" 

 

Вхід вільний 

 

 

офіс  Дніпропетровського 

обласного товариства німців 

"Wiedergeburt" 

пл. Соборна, 7  

23.10 

вівторок 

11:30 

Квест "Подорож Німеччиною"  

У програмі: 

Під час подорожі учасники (учні 7-8 класів) 

виконують різноманітні завдання до теми 

"Німеччина". Існує 5 станцій:  

1. Лексична станція.  

2. Граматична станція 

3. Етнографична станція. 

4. Країнознавство. 

5. Музика. 

Переможець має вірно виконати  усі завдання. 

Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 

53 

Вхід вільний 

 

  

Спеціалізована середня 

загальноосвітня школа № 53 

з поглибленим вивченням 

німецької мови 

вул. Тополина, 35 

24.10 

середа 

14:00 

День кіно  

Демонстрація історичного фільму німецькою мовою 

з дискусією. 

Українсько-німецький культурний центр 

 

Вхід вільний 

 

 

НТУ «Дніпровська 

політехніка» 

пр. Дмитра Яворницького, 19  

корпус 10, ауд. 307 

25.10  

четвер 

11:00 

Публічна лекція "Перспективи співробітництва 

ФРН-Україна"  

Дніпровський національний університет ім. О. 

Гончара 

Кафедра міжнародних відносин 

Вхід вільний 

  

Дніпровський національний 

університет ім. О. Гончара 

Кафедра міжнародних 

відносин 

пр. Гагаріна, 72 



25.10  

четвер 

17:00 

Презентація виставки старовинних німецьких книг 

Будуть представлені старовинні німецькі Біблії, 

німецькі молитовні книги, німецькі історичні 

романи, старовинні підручники та ін.  

Дніпропетровське обласне товариство німців 

«Відергебурт», Дніпровська Центральна міська 

бібліотека 

 

Вхід вільний 

 

 

Дніпровська Центральна 

міська бібліотека,  

Відділ документів 

іноземними мовами 

Воскресенська 23, 6-й поверх 

26.10 

п'ятниця 

14:00 

Літературні читання 

Учні 7-10-х класів перекладають дитячи вірші 

німецьких та австрійских поетів українською. Журі 

обирає найкращі переклади. 

Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 

53 з поглибленим вивченням німецької мови 

 

Вхід вільний 

 

  

Спеціалізована середня 

загальноосвітня школа № 53 

з поглибленим вивченням 

німецької мови 

вул.Тополина, 35 

26.10 

п'ятниця 

14:00 

"Шуліналє" 

Озвучування мультиплікаційних фільмів. Кожен клас 

(від 5-го до 10-го) має обрати український 

мультфільм і озвучити його на німецькій мові. Журі 

обирає найкращих. 

Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 

53 з поглибленим вивченням німецької мови 

 

Вхід вільний 

 

  

Спеціалізована середня 

загальноосвітня школа № 53 

з поглибленим вивченням 

німецької мови 

вул.Тополина, 35 

27.10 субота 

- 02.11 

п'ятниця 

10:00 - 16:00 

Виставка на тему: "Україна і Німеччина в 1918 – 

1923 роках. До століття встановлення 

дипломатичних відносин. Виставка архівних 

документів" 

Міністерство закордонних справ України, 

Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні, 

Наукове товариство історії дипломатії та 

міжнародних відносин, Державна архівна служба 

України, Сіверський інститут регіональних 

досліджень, м. Чернігів, Національний технічний 

університет «Дніпровська політехніка»,  

Генеральне консульство Федеративної Республіки 

Німеччина в Донецьку / офіс в Дніпрі 

 

Вхід вільний 

 

 

Національний технічний 

університет "Дніпровська 

політехніка", бібліотека,  

пр-т Дмитра Яворницького, 

19 



27.10  

субота 

11:00 - 15:00 

Освітня виставка «Навчання в Німеччині: Поради 

та підказки» 

У програмі: 

- Презентація "Як почати навчання в Німеччині?" 

- Презентація "Іспити TestDaF та TestAS" 

- Презентація "Фінансування освіти: Стипендії від 

Німецької служби академічних обмінів" 

- Воркшоп "Автобіографія та мотиваційний лист - 

ефективно та просто" 

Німецька служба академічних обмінів DAAD у м. 

Дніпро; 

Мовний простір "GoGerman" у м. Дніпро 

 

Вхід вільний 

Реєстрація: www.gogermany.org 

 

 

вул. Сергія Подолинського 

31Ж, к. 403, Мовний простір 

"GoGerman" у м. Дніпро  

28.10 

неділя  

14:00 

Дні Німецького Кіно  

Будуть показані художні та документальні фільми 

німецькою мовою з субтитрами 

Дніпропетровське обласне товариство німців 

"Wiedergeburt"  

 

Вхід вільний 

  

офіс  Дніпропетровського 

обласного товариства німців 

"Wiedergeburt" 

площа Соборна 7  

 

29.10 

понеділок 

11:00 

Презентація виставки на тему: "Україна і Німеччина 

в 1918 – 1923 роках. До століття встановлення 

дипломатичних відносин. Виставка архівних 

документів" 

 

Вхід вільний 

 

Національний технічний 

університет "Дніпровська 

політехніка", бібліотека,  

пр-т Дмитра Яворницького, 

19 

31.10 

середа 

9:45 - 14:15 

Країнознавчий захід "День німецької культури" 

Презентації, конкурси, вікторина та відкритий урок 

від Українсько-німецького культурного центру 

(УНКЦ) та 

кафедри іноземних мов Національного технічного 

Університету "Дніпровська політехніка" 

 

Вхід вільний 

 

  

НТУ «Дніпровська 

політехніка» 

пр. Дмитра Яворницького, 19  

корпус 10,  

фойє 2-й поверх 

01.11  

четвер 

12:30 

Конференція "Наукові читання".  

Презентація досягнень молодих науковців та 

студентів кафедри германістики ДНУ ім. Олеся 

Гончара в науковій роботі з фаху "Германістика". 

Братимуть участь члени Малої академії Наук 

Дніпропетровської області.  

 

Вхід вільний 

 

  

ДНУ ім. Олеся Гончара, 

пр. Гагаріна, 72,  

ауд. 1107 



02.11 

п'ятниця - 

20.11 

п'ятниця 

10:00 - 16:00 

Виставка робіт художників із німецьким корінням 

"Зустріч поколінь" 

 

Рада німців України, Дніпропетровське обласне 

товариство німців "Відергебурт" 

 

Вхід вільний 

 

 

Дніпровська міська рада, 

фойє 

пр-т Дмитра Яворницького, 

75 

03.11 субота 

- 04.11 

неділя 

09.00-18.00 

"Голос жінки має силу 2018" 

Фінальний форум 

Тут зберуться лідери думок з семи регіонів України, 

представники громадських організацій і ЗМІ, 

активісти та всі зацікавлені в побудові діалогу серед 

внутрішньо переміщених жінок, підвищенні 

професіоналізму лідерок громадського сектору. 

 

Фундація прав людини  

Ужгородський прес-клуб,  ГО «Дивосвіт», БФ 

«Карітас Донецьк у місті Дніпро»,  ГО 

«Сєвєродонецька агенція розвитку громади», ГО 

«Інтелект Сумщини», Чугуївська правозахисна 

група,  ГО «Міжнародний рух «Екокультура» 

 

Попередня реєстрація за адресою: 

panchenko@uhrf.org 

 

готель «Reikartz», 

конференц-зал, вул.Троїцька, 

12A 

 

В програмі можливі зміни 


