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Етнічна мозаїка України 

Короткий сюжет - «Звідки в Україні німці» 

Формат: інформаційний графічний сюжет з інфографікою та 

закадровим голосом диктора. 

Тривалість: 3-5 хвилин 

Мінімальний сценарій 

Час Голос диктора  Візуальний ряд 

00.00-

00.10 

Етнічна мозаїка України. Заставка. «Етнічна мозаїка 

України». «Німці» 

00.10-

00.25 

Серед багатьох жителів України є і ті, 

хто належить до національних меншин. 

Одні з них, це німці. Але чому тут 

живуть німці? Щоб дати відповідь на це 

питання - звернемося до історії. 

Карта України. Чоловічки. 

Частина з них чоловічки з 

німецькими прапорцями? 

Знак питання. 

00.25- 

00.40 

Історичні зв'язки України та Німеччини 

сягають своїм корінням в глибину 

історії. З часів Київської Русі були відомі 

торговельні та культурні контакти, 

династичні зв'язки і військові союзи. 

Відмотуємо час назад до 

1000 н.е. 

 

Картинки - 

«торгівля/караван/ 

кораблі», «християнський 

хрест/ театральна 

маска/книга та ін.», «Дві 

обручки і корона», 

«Прапори» 

00.40- 

01.00 

Протягом століть князі та дворяни 

запрошували для розвитку своїх 

володінь німецьких архітекторів, 

будівельників, військових, медиків, 

ремісників. У містах з'являлися перші 

німецькі вулиці і церковні громади. 

«Табличка Welcome / 

Ласкаво просимо» - іконки 

«архітектори», 

«будівельники», 

«військові», «лікарі», 

«ковалі та ін.» 

 

Будиночки в фахверковому 

стилі з'являються один за 

одним і назва вулиці на 

вказівнику «Німецька», 

«Лютеранська» 

01.00-

01.15 

У 18 столітті частина українських земель 

була розділена між Габсбурзькою 

монархією та Російською імперією. Для 

З'являються герби 

«Габсбурзької монархії» і 

«Російської імперії». 
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економічного освоєння земель 

запрошувалися колоністи з Європи, в 

тому числі і німці. А вже з 1803 року 

почалося активне переселення. 

Потім з'являються укази 

(прямокутники з рядками 

тексту з надписами 

«Welcome / Willkommen / 

Запрошуємо») 

01.15-

01.30 

 Карта Європи (без 

кордонів): 

Стрілки (шляхи): 

1. Водний шлях Дунаєм 

(Кораблик) 1 від Ульма до 

низов'я річки - Галац / 

Ізмаїл / Одеса.  

2. Водний шлях 

Балтійським морем 

(Кораблик) 2 Любек - 

Данциг - Рига - Чернігів і 

вниз 

3. Сухопутний шлях 

(критий віз) 1 -

Франкфурт/М - Відень - 

Мукачево. 

4. Сухопутний шлях 

(критий віз) 2 - 

Франкфурт/М - Броди, 

Могилів-Подільський, 

Одеса, Дніпро, Крим. 

01:30-

01:45 

Всюди, особливо в Причорномор'ї, 

створювалися компактні поселення на 

неосвоєних для хліборобства землях - 

«колонії». 

Будиночки на карті див. 

карту 1932. (Мукачево, 

поблизу Одеси, 

Придністров'я, Волинь та 

ін.) 

01:45-

02:00 

Німецькі колоністи розвивали: 

хліборобство, тваринництво, конярство, 

вівчарство, виноградарство, вирощували 

овочі та фрукти, картоплю, ліс і ін. 

Масово стали окультурювати території - 

висаджувати лісозахисні смуги уздовж 

доріг і навколо полів. 

Картинки: хліборобство 

(плуг), тваринництво 

(червона корова), 

конярство, вівчарство, 

виноградарство (гроно), 

овочі та фрукти, картопля, 

ліс і ін. (лісозахисні смуги 

уздовж доріг і навколо 

полів). 

02:00-

02:15 

На Волині німці корчували ліс, 

осушували болота, займалися заготівлею 

лісу. Вони були орендарями на 

приватних землях і не отримували 

Карта Волині 

 

картинки «дроворуб», 

«вивіска оренда / копієчки 
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державної допомоги. 

 

До початку Першої світової війни в 

Україні було створено понад 1880 

населених пунктів з переважно 

німецьким населенням. 

з іншого боку 0» 

 

Цифра 1880 - фахверкові 

будиночки з чоловічками в 

«шортах» і «німецьких 

сукнях» 

02:15-

02:45 

У роки Першої світової війни царський 

уряд заборонив вживання німецької 

мови, інтернував німецьких підданих і 

депортував понад 150.000 волинських 

німців, землі яких були секвестровані. 

Німецькі села були перейменовані. 

Падіння самодержавства було сприйнято 

німецьким населенням як акт звільнення 

від режиму, який відвів їм роль ізгоїв. 

Німці взяли активну участь у створенні 

Української Народної Республіки. 

Картинки - «Плакати-

Перша світова війна», 

«Deutsch» (перекреслено), 

«поїзд їде з Волині в 

Сибір» 

 

 

 

«Корона падає», чоловічки 

з прапорами УНР. 

02:45-

03:00 

Німецькі колоністи в більшості своїй не 

сприйняли радянську владу. Це 

обернулося еміграцією в Європу, Канаду 

і США. Всі ті, що залишилися в країні, 

зазнавали розкуркулення, депортацій та 

репресій аж до початку Другої світової 

війни. 

«Червона зірка», стрілки в 

США, Канаду, Європу. 

03:00-

04:10 

У роки Другої світової війни понад 

160.000 німців України були депортовані 

в Сибір та Середню Азію. Кожен третій з 

них помер від голоду, хвороб і 

непосильної роботи під час депортації, в 

робочих колонах НКВС і 

спецпоселеннях. 

 

Чоловіків у віці від 16 до 60 і жінок від 

17 до 55 мобілізували в трудармію. 

 

Понад 300.000 українських німців, які 

потрапили під окупацію, при відступі 

німецьких військ в 1943-1944 роках були 

переселені на територію Польщі та 

Німеччини. Після закінчення війни 

більш ніж 210.000 з них були 

репатрійовані в СРСР. Але додому вони 

не потрапили, їх відправили у табори та 

на спецпоселення НКВС в Казахстан, 

1941 

Понад 160.000 в Казахстан 

і Сибір 

(Можна показати стрілки 

на карті - Схід України і 

Одеська область стрілка в 

Казахстан і Сибір). 

 

чоловіки від 16 до 60 

жінки від 17 до 55 

 

Факультативно: 

можна показати на карті: 

18600 осіб зі Східної 

України в Івдельлаг, 

Богословлаг, 

Солікамбумстрой, 

Севураллаг, Краслаг, 

Кімперсайлаг (Казахстан) 

З депортованих в 
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Таджикистан, на Урал і північ Росії. Казахстан і Сибір - стрілки 

трудармійці в ті ж табори + 

Караганда і Кемерово 

Стрілка в центральну 

Польщу, потім звідти до 

Сибіру 

 Режим спецпоселення був скасований в 

1955 році, без права повернення в рідні 

місця. Адміністративна заборона на 

повернення в Україну була знята для 

німців тільки 3 листопада 1972 року. До 

1991 року в Україні проживало понад 

38.000 німців, що становить менше 5% 

від їх довоєнної кількості. 

Картинка надпис 

«Спецпоселення» 1955. 

Картинка «Повернення 

додому» з 03.11.1972 

 

 

«Понад 38000» 5% 

04:10-

05:10 

У 1989 році була заснована перша 

громадська організація німців України - 

«Відродження» - «Відергебурт» 

 

За Всеукраїнським переписом населення 

2001 року, в Україні проживає понад 

33.000 німців. Найбільш численні групи 

німців проживають в Донецькій, 

Дніпропетровській, Закарпатській і 

Одеській областях та АР Крим. 

 

Сьогодні в Україні працює понад 100 

громадських організацій німців, які 

об'єднані в Раду німців України. 

 

У понад 50 населених пунктах працюють 

Німецькі центри зустрічей, де вивчається 

німецька мова та історії, працюють 

гуртки декоративно-прикладного 

мистецтва, театру, народних танців і 

співу. Особливо розвинені програми 

підтримки літніх людей і молоді. 

 

Сьогодні німецька мова друга за 

популярністю іноземна мова в школах 

України. Понад 660.000 школярів 

вивчають німецьку мову як іноземну. 

 

Відергебурт (нім.) 

Відродження 

 

Карта України «33.000», 

будиночки в Донецькій, 

Дніпропетровській, 

Закарпатській, Одеській 

обл. і АР Крим. 

 

На картах позначаємо 50 

населених пунктів 

відповідно до списку. 

 

Фенікс - символ 

відродження. Логотип Ради 

німців України. 

 

Показуємо іконки - 

Deutsch, Історія (книга), 

театральні маски, хор 

(ноти), танці. 

«Люди похилого віку» і 

«діти» 

 

П'єдестал 1-2-3 місце, на 

першому місці English. 

Deutsch на другому. 

05:10-

05:25 

Серед відомих німців України - 

засновник заповідника Асканія- Нова 

Портрети «Фальц-Фейн», 

«Леопольд Кеніг», 
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Фрідріх Фальц-Фейн, цукровий «король» 

Леопольд Кеніг, всесвітньовідомий 

піаніст Святослав Ріхтер. Але більше про 

них ви дізнаєтесь в наступних серіях.  

«Святослав Ріхтер». 

05:25-

05:30 

Титри Фільм створений за 

підтримки УКФ 

 

 


