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У ЧОМУ МОЖЕ 
ВІДРІЗНЯТИСЯ 

ТЕ, ЯК МИ 
СПІЛКУЄМОСЯ 

ПРАКТИЧНА РОБОТА: ЯК ПИСАТИ 
«ПРАВИЛЬНІ» ЛИСТИ НІМЕЦЬКИМ 

ПАРТНЕРАМ 

ОБМІН ДОСВІДОМ 

Наш план 



«Труднощі перекладу»  / Lost in Translation 
 
Завдання: Що особисто для мене є дивним, важким для 
сприйняття, незрозумілим при спілкуванні з партнерами з 
Німеччини? 

 

• Переходимо за посиланням в чаті на МЕНТІМЕТЕР 
(інструмент проведення віртуальних опитувань) 

• Відповідаємо на запитання 

• Дивимося результати, які вийдуть в групі 



Результати опитування «Труднощі перекладу» 



Комунікативна 
поведінка і моделі 
спілкування 

• Говоримо про одне, а маємо на увазі різне ... 

• Зворотній зв'язок 

• Презентаційна поведінка і як хто слухає 

• Стиль ведення дискусії 

• Аргументативні техніки і стратегії 
переконання 

• Особливості письмового ділового 
спілкування 



Соціальне значення слів і понять 

«Друг не завжди друг ...» 

• конотативні поля понять (= культурних концепцій, які за 
ними стоять) 

• Відтінки значень, напр. Концепція 

• Почуття і асоціації, які з ними пов'язані, напр. Компроміс 

• Внутрішні картинки, які ці поняття викликають, напр. Ліс 

• Сусідство, гостинність, лояльність, турбота, визнання, 
успіх, дружба, повага, контракт, нарада, кооперація, 
обіцянка  



«Контакти» і «Черга» 
німецькою та китайською 

Источник: West meets East 



Два рівня комунікації 

Мовні акти: прохання, згода, відмова, жарт, комплімент, похвала, 
критика, розрада, лестощі, заборона, дозвіл, зворотній зв'язок, докір, 
обіцянка, насмішка, прощання, вітання, запрошення, згода, загроза, 
вибачення 

У комунікації є два рівня: що ми говоримо і 
що ми власне кажучи досягаємо, коли 
говоримо 



Німецька 
прямота або  
як висловлюється 
власна думка 



Приклади, які підривають німецькі мізки 

• А ще ключі від квартири, і показати де гроші лежать 

• Та ні мабуть 

• Яке геніальне рішення 

• Що б ми без тебе робили! 

• Руки в ноги і пішов 

 



Значення контексту 

Сказане і невимовне 

• пряма / відкрита або непряма / опосередкована комунікація 

• в якій мірі повідомлення імпліцитно, тобто мається на увазі, а не чітко 
висловлюється 

• що і як «кодується», «шифрується», «упаковується» 

• про що можна сказати прямо, на що натякають 

• що читають між рядків ... 
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високе 

низьке 

чітко озвучені послання 
імпліцитні  ("зашифровані") послання 

• Швейцарія 

• Німеччина 

•  США 

• Іспанія / Італія 

• Латинська Америка 

•  Арабські країни 

• Японія 

•скандинавські країни 

• Великобританія 

• Франція 

•Україна 
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Типи послань і контекст 



Орієнтація на контекст 
Висока Низька 

• Зв'язок з комунікаційною 
ситуацією високий 

• Цінується вміння читати між 
рядками і "тонко" натякати 

• Те, про що йдеться, є лише 
частиною наданої інформації 

• Стриманість і дипломатичність 
цінуються високо 

• Зв'язок з комунікаційною ситуацією 
низький 

• Пряма безпосередня комунікація 

• Визначеність у комунікації 
(ескпліцітність): все треба промовляти 

• Конфронтація / зіткнення в 
конфліктних ситуаціях 

• Самоствердження, відстоювання своїх 
прав 

• Прямота і відкритість - позитивні 
цінності 



Висока контекстуальність української 
культури: приклади 

• Як в тому анекдоті: думає одне, говорить інше, робить і ще інше 

• А ти не натякай ...  



Контекстуальність: ставлення до проблем 



У Німеччині теж є дипломати, але .... 

• Якщо дипломат говорить "так", тоді він, напевно, має на увазі теж 
"так". 

• Якщо дипломат говорить "можливо", тоді він має на увазі "ні". 

• Якщо дипломат говорить "ні", тоді він не дипломат! 



Коли «Так» не є «Так» 

1. Відповідь-відтермінування, наприклад «Ми перевіримо Вашу пропозицію» 

2. Мовлення «Так», але мати на увазі тільки розуміння питання, а не вираження згоди 

3. Мовчання 

4. Зустрічне питання, нерідко зовсім не пов'язане логічно з поставленим питанням 

5. Невизначене «ні», наприклад, «Це буде складно» 

6. Невизначене і двозначне «ні», наприклад «Так, але ми не зовсім впевнені ...» 

7. Ухильні відповіді 

8. Покинути приміщення 

9. Критикувати постановку питання 

10.   Посміхнутися 

або 10 варіантів для «ні», які німці не розуміють: 



Невербальні елементи - це «Очима слухати і 
тілом говорити» 

• візуальний контакт (= погляди) 

• жести 

• міміка 

• просторова близькість при комунікації (= проксемика) 

• соціальне значення запаху 

• тактильні контакти (= дотику) ... 

• одяг, аксесуари, практики прикрашання тіла (напр. татуювання) 



Невербальні елементи - як 
показуються цифри 



«Шкідливі поради»  

• НІКОЛИ не посміхайтеся! 

• Не дивіться в очі співрозмовнику, особливо коли 
відповідаєте на його питання 

• Як можна частіше торкайтеся до співрозмовника 

• Сідайте якомога ближче! Найкраще, якщо коліна 
торкаються ... 

• Не подавайте жінкам при вітанні руку 

• Шморгайте носом, навіщо користуватися носовичком 

• Обов'язково поколупатися в роті зубочисткою після їжі 

 

Источник картинок: VEZ /  InWEnt (2009) : A. Loch, P. Schiffmann 



Паравербальні елементи: 
«Тон робить музику» 

• темп мови 

• висота голосу 

• артикуляція і тембр 

• гучність голосу 

• ритм 

• тривалість пауз і їх значення 

• інтонація і модуляція голосу ... 



A 

Мовчання служить для засвоєння інформації та 
обмірковування відповіді. 

B 

A 

Якщо співрозмовник не стримується і перериває розмову, 
це говорить про його інтерес до розмови. 

B 

Паравербаліка: паузи і зміни говорить 

німецька мова 

A 

російська мова 

японська мова 

Переривати неввічливо. Мовчання сприймається 
напружено.  

B 



Комунікативна структура розмови 

• письмово або усно 

• формально або неформально 

• зміни говорять 

• як і коли починається і закінчується бесіда, телефонний дзвінок, лист 

• зміна там, де повтори 

• на які фази ділиться комунікативна взаємодія, яка їхня послідовність і тривалість 

• а також типи комунікативних дій (доповідь, дискусія, переговори, вказівка, телефонний дзвінок, 
привітання зі святами ...)   



Як вибудовувати 
обговорення 

• Уявіть всіх і поясніть ролі тих, хто бере участь 
в обговоренні 

• Важливий план обговорення 

• Чи не більше 5 пунктів 

• Послідовність: чи не перескакуєте 

• Якщо треба повернутися, поясніть чому 

• Якщо відходите від теми, аргументуйте і теж 
поясніть інтересами логіки, справи ... 

• Будьте лаконічні і не описуйте «кучеряво», не 
пропонуйте багато ідей одночасно 

 

 

Джерело картинки : Loch et al. (1999) 



Як німці слухають 
• потрібна передісторія 

• потрібен контекст (= рамкові умови) 

• розуміють буквально! 

• не розуміють натяків, не читають між рядків 

• терпіти не можуть «hard sell», шантажу, тиску 

• не варто жартувати спочатку 

• обережно - Гумор! -> політкоректність 

• що трапиться, якщо ... 

• звучить якось занадто просто ... 

• скільки це буде коштувати… 

• безкоштовно тільки сир у мишоловці 



Як 
переконати 
німця 

• Пріоритет: -> Важливе - спочатку 

• Фокусуйся: -> правило «5 +/- 2» -> ідеально 3 
пункту 

• Поляризація: -> «плюси і мінуси / за і проти / 
знайдемо і втратимо 

• Логіка: -> Червона нитка! 

• Діловий стиль: стриманість, солідність, 
ентузіазм (без монотонності, млявості, досить 
голосно, не «торохтіти») 

• ЦДФ (ZDF): цифри, дані, факти 

• Візуалізація: -> ПИСЬМОВО! -> матеріали, 
схеми, графіки, таблиці 

 

-> 



10 основних помилок в кореспонденції 
1. Незрозуміла (приватна) адреса електронної пошти 

2. Відсутня тема або вона сформульована не по-діловому 

3. Форма  звертання до співрозмовника некоректна 

4. Відповідаючи на листи, вихідне повідомлення партнера не цитується (особливо «цікаво», 
якщо відповідь приходить через місяць, а то й рік!): Пишеться лист заново без будь-яких 
посилань і цитат 

5. Не має структури 

6. Наголос на реалізацію бізнесових або інвестиційних проєктів, а не на муніципальну 
співпрацю 

7. У листах мають зазначатися робочі, а не культурно-розважальні питання і особисті прохання 

8. Наголошувати на недоопрацюваннях та недоліках попередників неетично 

9. Завершення листа просто підписом « Іванов Іван Іванович» без посади або посадою без 
імені 

10. Фамільярний тон 



1976@rambler.ru 

ooo48@mail.ru 

kisa35@mail.ru 

Sovet-77@mail.ru 

eva1@yandex.ru 

Не рекомендується мати такі адреси 
представнику місцевої влади !!  

mailto:1976@rambler.ru
mailto:1976@rambler.ru
mailto:ooo48@mail.ru
mailto:kisa35@mail.ru
mailto:Sovet-77@mail.ru
mailto:Sovet-77@mail.ru
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mailto:eva1@yandex.ru


kavalchuk@clc-consult.de 

 

 

Якщо Ви звертаєтеся не зі свого місця 
роботи: 

aksana.kavalchuk@gmail.com 

 

 

 

 

 

Правильно було б : 

mailto:kavalchuk@clc-consult.de
mailto:kavalchuk@clc-consult.de
mailto:kavalchuk@clc-consult.de
mailto:aksana.gabrielyan@gmail.com


• Привіт Оксані! 

• Хочу в Німеччину! 

• Допоможіть!!!! 

• Треба обладнання! Терміново! 

• Будь-яка фігня! 

Це невдалі приклади позначення теми 
листа 



Обмін 
досвідом 



Що я сьогодні взяв з собою від тренінгу 

• Переходимо за посиланням в чаті на МЕНТІМЕТЕР (інструмент 
проведення віртуальних опитувань) 

• Відповідаємо на запитання 

• Дивимося результати, які вийдуть в групі 

5/21/2021 



Результати зворотнього зв'язку 


