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Пропонований словник — це натепер найбільший за обсягом 
і найповніший за змістом українсько-ні мецький словник. Він 
охоплює як загальновживану, так і спеціальну лексику, великий 
набір фразеологічних одиниць. У словнику детально описані 
значення слів, їхній переклад, відмінності між синонімами тощо.

Словник призначений для усіх, хто вивчає і викладає німець-
ку й українську мо ви та перекладає ними. 



ВІД АВТОРА

Найголовніша думка, яка по стійно супроводжувала автора з самого  
початку його ба га то річ ної праці над цим українсько-німецьким словником, 
це глибока переконаність у не ви черпному багатстві нашої української 
мови, досконалості її форм і самодостат ності у способах вираження 
найрізноманітніших і найтонших відносин ма те рі аль ного та духовного 
світу. 

Ще далекого 1663 р. фран цузь кий ди  п ломат П’єр Шевальє писав, що 
“мова козаків… дуже ніж на і сповнена пестливих ви разів та незвичайно 
витончених зворотів”. Ав  стрій ський письменник із Га личини Карл 
Францоз наголошував на тому, що наша мова “багата на голосні зву ки 
і м’які при  голосні, син так сично про ста і поряд з цим вишукано струк-
турована, у своїх формах надзвичайно роз винута і при цьому струнка, 
ніжна і гнучка, немов та верба, котра покриває берег ук ра їнських річок”. 

“Коштовний скарб народу” (Іван Франко), нашу со лов’їну мову, 
у якій “що не звук, то подарунок, все крупно, зернисто, як самі перла” 
(Микола Го голь), автор спробував передати мовою Ґете і Шиллера, 
Моцарта і Гайдна, Лю тера і Ремарка. Перед автором постали поряд 
українська мова, “запашна, співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики 
і квіткових пахощів” (Олесь Гончар), і німецька мова, “глибока, насичена 
смислом і духом, необмежено віль на і рухлива у своїх образах і формах, 
багатобічна і різноманітна у зма льовуванні та висвітленні внутрішнього 
і зовнішнього світу” (Ернст Мо  ріц Арндт), “ця багата, еластична і сильна 
мова зі сво їми численними іграми, примхами і нерегулярностями, зі своєю 
високою му зичністю, своєю одухотвореністю, своїм гумором” (Герман 
Гессе), “така багата і потужна, така смілива і граціозна, така красива 
і м’яка” (Людвіг Бьорне). 

Побудувати уявний місток між цими мовами, поєднавши їх у слов-
никових статтях, і віртуально наблизити одну до одної, щоб показати 
се мантичні міжмовні співвідношення – такою була мета автора. Це ви-
явилося, зви чайно, зовсім не простим завданням з ог ляду на значну від-
мінність між лек сичними і гра матичними структурами обох мов та на 
інші контрасти між ними, тому що “мова – це неначе зовнішній прояв 
духу на родів” і відмінність між ними означає “відмінність у самому 
світобаченні” (Вільгельм фон Гум больдт), “це наша на ціональна ознака, 
в мові – на ша куль тура, сутність нашої свідомості” (Іван Огієн ко). Різ-
не сприйняття дійсності окремими націями викликало різницю в її фор-
мальному відображенні засобами відповідної мови, що створює певні 
труднощі для лексикографа або перекладача. У зв’язку з цим авторові 
доводилося перебувати довго в роздумах і сумнівах, по рівнюючи ба гат-
ство значень слова чи си  но німічного ряду в українській мові, а потім 
особливості й розмаїття в семантичному наповненні відповідних ні-
мецьких слів, щоб досягти найбільш точного й адекватного перекладу, щоб 
у логічно обґрунтованій послідовності пра вильно описати значення слів, 
розподілити слова між словниковими стат тями тощо. Багато часу й енергії 
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забирали аналіз інших словників і до відкових посібників та перевірка ін-
формації, поданої в них. Здолавши різноманітні перешкоди і труднощі, ав-
тор може тепер з вдячністю Бо гові й долі подати на суд громадськості свій 
твір.

Працюючи над словником, автор використав передусім досвід ви-
датних ук ра їнських лек си кографів минулого. Йдеться насамперед про 
“Малоруско-німецкий сло вар” Євгена Желеховського і Софрона Не-
дільського (Львів, 1886 р.), “Руско-німецкий словар” Оме ляна Поповича 
(Чернівці, 1904 р.) і “Українсько-німецький слов ник” Зе нона Кузелі та 
Ярослава Рудницького (Ляйпціґ, 1943 р.; Вісбаден, 1987 р.). 

У період російської і ра дян ської окупації України не ви йшло, на жаль, 
жодно го великого українсько-німецького словника, і ми бу  ли вимушені 
користува ти ся ро сійськомовними. Словники, які появилися у нас піс-
ля проголошення Неза леж нос ті України, створені переважно на ос нові 
відповідних російсь ко-німецьких, зокрема — способом звичайного пе ре-
кладу з російської мови. Їх ні автори подекуди не зважали на відмінність 
у значеннях слів, які зву чать подібно в обох мовах, та припустилися інших 
прикрих і неприємних помилок. 

Пропонованим виданням автор намагався певним чином виправити 
і по кращи ти ситуацію в українсько-німецькій лексикографії, врахувавши 
най нові ші здобутки віт чизняної та зарубіжної лінгвістики й сучасні 
вимоги до створен ня та будови словників. Авторові вдалося створити 
словник, обсяг якого значно перевищує всі українсько-німецькі словники, 
видані до цього ча су як в Україні, так і за кордоном. Говорячи словами 
древніх римлян: Feci quod potui, faciant meliora potentes. – Я зробив усе, що 
міг, хто може, нехай зробить краще.

Автор сподівається, що його словник принесе користь викладачам, 
учи телям, сту дентам, учням, перекладачам, усім, хто вивчає не тільки ні-
мецьку, а й також українську мову. 

З повагою,
Михайло Смолій
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VORWORT DES VERFASSERS

Ein Grundgedanke, der den Verfasser vom Anfang seiner vieljährigen Ar-
beit an dem vorliegenden ukrainisch-deutschen Wörterbuch ständig begleitete, 
ist eine  tiefe Überzeugung vom unerschöpflichen Reichtum unserer ukrainischen 
Sprache, von der Vollkommenheit ihrer Formen und von der Eigenständigkeit 
der Ausdrucksmöglichkeiten für vielfältige und feinste Wechselverhältnisse in 
der materiellen und geistigen Welt.

Bereits im fernen Jahr 1663 schrieb der französische Diplomat Pierre 
Chevalier, dass “die Sprache der Kosaken… sehr zärtlich und an liebkosenden 
Ausdrücken und ungewöhnlich feinen Wendungen reich ist”. Der österreichische 
Schriftsteller aus Galizien Karl Franzos betonte, dass die uk rainische Sprache 
“an Vokalen und weichen Konsonanten reich, syntaktisch schlicht und doch fein 
gegliedert ist, in ihren Formen überaus ausgebildet und dabei schlank, zart und 
biegsam, wie die Weide, welche den Saum der uk rainischen Flüsse bedeckt”.

Den “kostbaren Schatz des Volkes” (Iwan Franko), unsere Sprache, in 
der “jeder Laut ein Geschenk ist, alles groß, kornartig wie die Perlen selbst” 
(Mykola Gogol), versuchte der Verfasser in der Sprache von Goethe und 
Schiller, Mozart und Haydn, Luther und Remarque wiederzugeben. Vor dem 
Verfasser standen nebeneinander die ukrainische Sprache, “duftig, melodisch, 
flexibel, wohlklingend, gefüllt von Musik und Blumenaroma” (Oles Hontschar), 
und die deutsche Sprache, “tief und schwer an Sinn und Geist, in ihren 
Gestalten und Bildungen unendlich frei und beweglich, in ihren Färbungen und  
Beleuchtungen der innern und äußern Welt vielseitig und mannigfaltig” (Ernst 
Moritz Arndt), “diese reiche, elastische  und kraftvolle Sprache mit ihren vielen 
Spielen, Launen und Unregelmäßigkeiten, mit ihrer hohen Musikalität, ihrer 
Beseeltheit, ihrem Humor” (Hermann Hesse), “so reich und mächtig, so mutig 
und anmutig, so schön und mild” (Ludwig Börne). 

Eine gedankliche imaginäre Brücke zwischen diesen Sprachen zu schlagen, 
indem man sie in Wörterbuchartikeln vereinigt, und sie virtuell aneinander 
zu rücken, um semantische zwischensprachliche Wechselbeziehungen 
aufzuzeigen – das war das Anliegen des Verfassers. Das erwies sich natürlich 
als eine ganz und gar nicht einfache Aufgabe wegen der großen Unähnlichkeit 
zwischen den lexikalischen und grammatischen Strukturen beider Sprachen und 
anderer Kontraste zwischen ihnen, weil die Sprache “gleichsam die äußerliche 
Er schei nung des Geistes der Völker” ist und ihre Verschiedenheit “eine Ver-
schie denheit der Weltansichten selbst” darstellt (Wilhelm von Humboldt), weil 
“die Sprache unser nationales Merkmal ist, unsere Kultur, das Wesen unseres 
Bewusstseins in der Sprache liegen” (Iwan Ohijenko). Die verschiedenartige 
Wahrnehmung der Wirklichkeit durch einzelne Nationen rief den Unterschied 
in ihrer formalen Wiedergabe mit den jeweiligen sprachlichen Mitteln hervor, 
was dem Lexikographen oder dem Übersetzer gewisse Schwierigkeiten 
bereitet. Oft musste  der Verfasser daher in Gedanken und Zweifeln lange 
versunken sitzen, indem er den Reichtum der Bedeutungen eines Wortes oder 
einer synonymischen Reihe im Ukrainischen und danach Besonderheiten und 
Mannigfaltigkeit im semantischen Inhalt der entsprechenden deutschen Wörter 
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verglich, um eine möglichst genaue und adäquate Übersetzung zu fіnden, 
um die Bedeutung eines Wortes in einer logisch begründeten Reihenfolge zu 
beschreiben, die Wörter auf Wörterbuchartikel aufzuteilen usw. Viel Zeit und 
Energie nahmen die Analyse anderer Wörterbücher oder Handbücher und die 
Überprüfung der in ihnen enthaltenen Information in Anspruch. Nicht wenige 
Hindernisse hat der Verfasser endlich überwunden und darf jetzt mit Dank an 
den Herrgott sein Werk dem Urteil der Öffentlichkeit überlassen.

Bei der Arbeit am Wörterbuch nutzte der Verfasser vor allem die 
Erfahrung der prominenten ukrainischen Lexikographen der Vergangenheit. 
Es geht in erster Linie um das “Ruthenisch-deutsche Wörterbuch” von Eugen 
Żelechowski  und Sofron Nedilskyj (Lwiw, 1886), das “Ruthenisch-deutsche 
Wörterbuch” von Emilian Popowicz (Tscherniwzi, 1904) und das “Ukrainisch-
deutsche Wörterbuch” von Zeno Kuzela und Jaroslav Rudnyćkyj (Leipzig, 
1943; Wiesbaden, 1987). 

In der Zeit der russischen und sowjetischen Okkupation der Ukraine ist 
leider kein großes ukrainisch-deutsches Wörterbuch veröffentlicht worden 
und wir waren auf russischsprachige Wörterbücher angewiesen. Die nach der 
Unabhängigkeitserklärung der Ukraine erschienenen Wörterbücher wurden 
vorwiegend auf der Grundlage von russisch-deutschen Wörterbüchern erstellt, 
darunter in Form einer gewöhnlichen Übersetzung aus dem Russischen. Ihre 
Autoren achteten dabei nicht immer auf den Unterschied in der Bedeutung der 
Wörter, die in beiden Sprachen ähnlich klingen, oder haben andere verdrießliche 
oder peinliche Fehler begangen. 

Mit dem vorliegenden Wörterbuch hat der Verfasser versucht, die Lage in 
der ukrainisch-deutschen Lexikographie un ter Berücksichtigung der neuesten 
Errungenschaften der Linguistik und der gegenwärtigen Anforderungen an 
den Aufbau von Wörterbüchern maßgeblich zu verbessern. Dem Umfang nach 
übertrifft das vorliegende Wörterbuch alle zuvor  in der Ukraine und im Ausland 
herausgegebenen ukrainisch-deutschen Wörterbücher. 

Der Verfasser hofft mit seiner Arbeit Lehrern, Schülern und Studenten, 
Übersetzern und Dolmetschern, allen, die Deutsch oder Ukrainisch lernen, 
hiermit größten Nutzen zu bringen.

Hochachtungsvoll,
Mykhaylo Smoliy
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ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ СЛОВНИКОМ

Заголовні слова розміщені в словнику за алфавітом і подані жирним 
шрифтом. Знак || вказує на те, що до частини слова перед ним додаємо 
певні закінчення, якщо це слово подано в статті в ілюстраційному сло-
восполученні чи фразеологічному звороті. Знак тильда ~ замінює у статті 
цю частину слова:
велик||ий 1. groß; (ве    ли чезний) gewaltig, riesenhaft, rie sig; ~а глибина Un-

tiefe f =, -n; ~ий попит ек. eine große Nachfrag
Слід читати: велика глибина, великий по пит.

Якщо слова пишуться через дефіс, то вони розміщені в ал фа вітному 
порядку відразу за основним словом:
мі с муз. E n =
мі-бемоль ч муз. Es п =
мі-дієз ч муз. E|is n =
мі-мажор ч муз. E-Dur n =
мі-мiнор ч муз. e-Moll n =
мігрант ч Zuwanderer m -s, =

Якщо згідно з правилами орфографії допускається подвійне написан-
ня слова, то другий варіант стоїть у квадратних дужках після основного. 
У випадку з паралельним вживанням буквосполучень ph i f вказаний 
переважно один варіант (ph більш характерне для фахової літератури):
веда ж Veda m =/-s, Veden/-s [тж. We da, Weden]
з [із, зі] (з чого, відкіля) aus (D.)
кенотаф ч Kenotaph [Zenotaph] n -s, -е

Лексичні омоніми подано в різних статтях:
сплав1 ч (лісу) Flößen n -s; Flößerei f =, -en
сплав2 ч 1. (металів) Legierung f =, -en; 2. перен. (nоєднання різних еле-

ментів, частин тощо) Verschmelzung f =, -en

Наголос у всіх словах, якщо вони мають два або більше складів, по-
значено шляхом підкреслення голосного звука. У словах, де можливі два 
наголоси, підкреслено два склади:
незаперечний unbestreitbar, un strei tig, un| angreifbar, un| anfecht    bar
разом zusammen

У квадратних дужках наведена транскрипція деяких слів (або час-
тини слова) іншомовного походження, вимова яких має певні відхилення 
від правил читання в німецькій мові. Основний наголос у транскрипції 
стоїть перед наголошеним складом вгорі, дру го рядний – внизу:
абандон ч ек. Abandon [abAʹdP] m -s, -s
абонемент ч Abonnement [-ʹmaN] n -s, -s
інженер-електрик ч Elektro| inge nieur [-InZe͵nJQ:r] m -s, -e
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Вертикальні риски ¦ і |  вживаються для полегшення вимови. Пунктирна 
риска ¦ стоїть у випадках, де немає твердого вступу. Суцільна риска |  вказує 
на твердий вступ або розділення деяких буквосполучень:
сім’я ж Famili¦e f =, -n
привласнювати an|eignen vt
наступн||ий näch|st(er); ~ого дня am näch|sten Tage
мікрометр ч тех. Mess|schraube f =, -n

Після українських іменників подано рід (ч, ж, с) або позначення 
мно жини (мн). Німецькі іменники мають позначення роду (m, f, n) або 
мно жини (pl), закінчення родового відмінка однини і називного відмінка 
мно жини. Якщо в цих формах іменник не має закінчення, то стоїть знак 
=. У більшості випадків ці закінчення слід додавати безпосередньо до 
іменника. В іменни ках, які мають особливості при утворенні множини 
(умляут, чергування тощо), подано останній склад, декілька останніх 
складів або ціле слово:
криниця ж Brunnen т -s, =  der Brunnen, des Brunnens, die Brunnen
рекорд ч Rekord m -(e)s, -e  der Rekord, des Rekord(e)s, die Rekorde
штани мн Hose f =, -n  die Hose, der Hose, die Hosen
портрет ч Bildnis n -ses, -sе das Bildnis, des Bildnisses, die Bildnisse
костюм ч Anzug m -(e)s,-züge der Anzug, des Anzug(e)s, die Anzüge
селo с Dorf n -(e)s, Dörfer das Dorf, des Dorf(e)s, die Dörfer
вчителька ж Lehrerin f =, -nen  der Lehrerin, der Lehrerin, die Lehrerin-

nen
центр ч Zentrum n -s, -ren das Zentrum, des Zentrums, die Zentren

Якщо німецький іменник вживається тільки у множині, то біля нього 
стоїть позначка pl. Якщо іменник не вживається у множині взагалі, а лише 
в однині, то він подається без форми множини:
віспа ж мед. Pocken pl 
непрацездатність ж Arbeits| unfä higkeit f =

Якщо слово може мати дві форми певного відмінка або множини, 
а також різні варіанти вимови, то такі форми відділяються косою лінією /:
кран ч 1. (водопроводу, газопроводу тощо) Hahn m -(e)s, Häh ne/-en; 2. (пі-

дій мальний) Kran m -(e)s, Kräne/спец. -e
ралі с спорт. Rallye [ʹralI/ʹrElI] f =, -s
бетон ч Beton [-ʹtON] т -s, -s / півд. -нім., австр. [-ʹtO:n] m -s, -e

Після німецьких слів вказане їхнє керування:
дивуватися sich wundern (чомусь über A.)
радіти sich freuen (чомусь у ми нулому – über А., G.; чомусь y май  бутньому 

– auf А.; чомусь, що відбувається в даний час – an D.)
міняти tauschen vt, eintauschen vt (на щось gegen A.)
страх ч Angst f =, Ängste (від когось, чогось vor D.)
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Після німецьких дієслів вказана перехідність (vt), неперехідність (vi) 
чи безособовість (vimp). Якщо дієслово вживається в певних граматичних 
формах з допоміжним дієсловом sein, то стоїть позначка (s), якщо з haben 
і sein паралельно, то позначка (h, s). Відсутність таких позначок вказує на 
те, що це дієслово вживається з допоміжним дієсловом haben:
заходити 1. (йти кудись) hingehen* vi (s), gehen* vi (s); ~ на посадку ав. 

zur Landung ansetzen vi; 2. (всередину) hineingehen* vi (s)
плавати schwimmen* vi (h, s)
шукати suchen vt; suchen vi (щось nach D.)

Слово або частина слова в круглих дужках означає, що вони фа куль-
тативні:
вишукувати (her)aussuchen vt
Слід читати: heraussuchen vt, aussuchen vt.

кут ч … ³ загнати в (глухий) ~ in die Enge treiben* vt
Слід читати: загнати в глухий кут, загнати в кут.

Слово в квадратних дужках після німецького слова означає, що його 
можна вживати замість попереднього:
ранн||ій früh; ~я зима ein frü her [zeitiger, frühzeitiger] Winter
Слід читати: ein frü her Winter, ein zeitiger Winter, ein frühzeitiger Winter

Зірочка * коло німецького дієслова вказує на те, що воно належить до 
сильної або неправильної дієвідмін (див. список у кінці словника). Зірочка 
в дужках (*) вказує на можливість утворення цієї форми за слабкою відмі-
ною поряд із сильною:
одягати anziehen* vt
висилати (ab)sen den(*) vt
тліти glim men(*) vi

Фразеологізми, сталі сполучення слів тощо стоять піс ля значка ³:
рано див. ранній; ³ хто ~ встає, тому Бог дає (прислів’я) Morgenstunde 

hat Gold im Munde

Перед німецькими словами стоїть позначка про сферу вживання, 
при належність до стилю, оцінку слова тощо: фіз., хім., розм., перен., груб. 
тощо. Такі позначки стосовно українських слів стоять у дужках після 
від повідного слова: (розм.), (фам.), (жарг.), (заст.), (знев.) тощо. Якщо 
в обох мовах вони збігаються, то вживаються без дужок:
аeроплан (заст.) ч Flugzeug n -(e)s, -е; заст. Aeroplan m -(e)s, -е
молитва ж рел. Gebet n -(e)s, -e, Bittgebet n -(e)s, -e 
базікати (знев.) розм. schwatzen vi, vt, plau dern vi, vt; фам. quasseln vi, 

schwa feln vt, vi
вкалувати розм. malo chen vi
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Німецькі 

(h, s) вжив. з haben або sein
(s) вжив. з sein
A. Akkusativ
D. Dativ
f жіночий рід
G. Genitiv
Inf. Infinitiv
j-d  jemand
j-m  jemandem (D. від jemand)
j-n  jemanden (A. від jemand)
j-s  jemandes (G. від jemand)
Konj. Konjunktiv
m чоловічий рід
N. Nominativ
n середній рід
Part. ІІ Partizip ІІ
pl множина
sg однина
vi неперехідне дієслово
vimp безособове дієслово
vt перехідне дієслово

Українські

ав.  авіація
австр.  австріацизм
авт.  автомобільна справа
анат.  анатомія
археол.  археологія
архіт.  архітектура
астр.  астрономія
біол.  біологія
бот.  ботаніка
буд.  будівництво

вет.  ветеринарія
вжив.  вживається
висок.  високий стиль
відокр.  відокремлюваний
військ.  військова справа
вульг. вульгарно
геогр.  географія
геод.  геодезія і картографія
геол.  геологія
гідр.  гідротехніка
гірн. гірнича справа
груб. грубо
дер.  деревообробка
див.  дивись
діал.  діалектизм
етн.  етнографія
евф.  евфемізм
ек.  економіка
ел.  електрика
елн.  електроніка
ж жіночий рід
жарг.  жаргон
жарт.  жартівливо
зазвич.  зазвичай
залізн.  залізничний транспорт
заст.  застаріле
зах. західноукраїнський
збірн.  збірне
зв’яз.  зв’язок
знач.  значення
знев.  зневажливо
зоол.  зоологія
ірон.  іронічно
іст.  історія
канц.  канцеляризм

СКОРОЧЕННЯ
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кін.  кінематографія
книжн.  книжний
комп.  комп’ютерні технології
косм.  космонавтика
лайл.  лайливо
лат.  латинський вислів
ліс.  лісове господарство
літ.  література
мат.  математика
мед.  медицина
мет. металургія
метеор.  метеорологія
мисл.  мисливство
мист.  мистецтво
мін.  мінералогія
міф.  міфологія
мн множина
мор.  морська справа
муз.  музика
невідокр. невідокремлюваний
одн.  однина
опт.  оптика
осуд.  осудливо
офіц.  офіційно
перев.  переважно
пестл.  пестливо
півд. -нім. південно-німецький
півн. -нім. північно-німецький
поет.  поетично
полігр. поліграфія
політ.  політика
псих.  психологія

рад.  радіотехніка
рел.  релігія
різн.  різний
розм. розмовний стиль
с середній рід
с.-г.  сільське господарство
серед. -нім. середньонімецький
скор.  скорочено
спец.  спеціальний термін
спорт.  спортивна сфера
схід. -нім. східнонімецький
театр.  театральне мистецтво
текст.  текстильна промисловість
тех.  техніка
тж.  також
ТЗ  транспортний засіб
тк.  тільки
тлб.  телебачення
фам.  фамільярно
фарм.  фармакологія
фіз.  фізика
фізіол.  фізіологія
філол.  філологія
філос.  філософія
фін.  фінанси
фольк.  фольклор
фот.  фотографія
харч.  харчова промисловість
хім.  хімія
ч чоловічий рід
швейц.  гельветизм
юр.  юриспруденція
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УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІТ

 Аа  Бб  Вв  Гг  Ґґ  Дд 
 
 Ее  Єє  Жж  Зз  Ии  Іі 
 
 Її  Йй  Кк  Лл  Мм  Нн 
 
 Оо  Пп  Рр  Сс  Тт  Уу 
 
 Фф  Хх  Цц  Чч  Шш  Щщ 
 
 Ьь  Юю  Яя 

НІМЕЦЬКИЙ АЛФАВІТ

 Аа  Bb  Cc  Dd  Ee  Ff 
 
 Gg  Hh  Ii  Jj  Kk  Ll 
 
 Mm  Nn  Oo  Pp  Qq  Rr 
 
 Ss  Tt  Uu  Vv  Ww  Xx 
 
 Yy  Zz   
 
  

У німецькому алфавіті буква ß прирівнюється до буквосполучення ss, 
а букви ä, ö, ü – до відповідно a, o, u. 



A

а1 1. (сполучник протиставний) 
1) und, aber, je doch, dagegen; я 
при йду завтра, ~ не сьогодні 
ich komme morgen, aber/und nicht 
heu te; 2) (пі сля заперечення) son
dern; не він, ~ я nicht er, son
dern ich; 3): ~ то (інакше) sonst, 
ander(e)n falls, widrigenfalls; ~ проте 
doch, aber doch; 2. (спо   лу  чник 
приєднувальний) 1) und (dann), dann 
aber; я напишу до ма шнє завдання, 
~ потім піду в кі но ich schreibe die 
Haus|aufga be und dann gehe ich ins 
Kino; 2): ~ тому [~ отже] darum, 
deshalb; also, folglich; надворі дуже 
холодно, ~ тому я залишуся вдома 
draußen ist es sehr kalt, deshalb bleibe 
ich zu Hause; 3): ~ також sowie; 
4): ~ са ме und zwar, nämlich

а2 (вигук) ach!, ah!, ha!
абажур ч Lampenschirm m (e)s, e
абандон ч ек. Abandon [abAʹdP] m 

s, s, Preisga berecht n (e)s, e
абат ч Abt m (e)s, Äbte
абатиса ж Äbtistin f =, nen  
абатство с Abtei f =, en
абатський Abt, Abtei, zum Abt 

[zur Abtei] gehörend
абдомінальн||ий abdominal; ~а хі  

рургія Bauchchirurgie f =, abdo mi
nale Chirurgie

абдукцiя ж мед. Abduktion f =, en
аберантний aberrant, aberrierend
аберація ж 1. астр., фіз. Aberra

tion f =, en; Abwei chung f =, en; 
(оптичних систем) Abbildungs
fehler m s, =; сферична ~ sphä
ri sche Aberration, Öffnungsfehler 
m s, =; хроматична ~ chromati
sche [kr] Abe r ration, chromati scher 
 Ab     bildungsfehler; 2. перен. Ab| ir
rung f =, en 

абетк||а ж 1. (алфавіт) Alphabet n 
(e)s, e, Abc [a:be:ʹtse:] n =, =; за 
~ою alphabetisch; 2. (буквар) Fibel 
f =, n

абетковий alphabe tisch
абзац ч 1. Absatz m es, sätze; по

лігр. Ali nea n s, s; з (нового) ~у 
mit Absatz; почати з нового ~у 
einen Absatz machen, einen (neuen) 
Absatz [eine neue Zeile] beginnen*, 
mit einem Absatz [einer neuen Zeile] 
beginnen*; без ~у (у підбір) полігр. 
ohne Absatz; розділити на ~и in 
Absätze gliedern vt; 2. перен., розм. 
Pech n (e)s, Schlappe f =, n; це 
повний ~! розм. da haben wir die 
Bescherung [den Salat]!, da hast du 
den Salat!, da haben wir’s!, da hast 
du es!

аби (wenn)… nur (+ Konj.); (для 
того, щоб) damit; ~ но він при
йшов wenn er nur käme 

абиде wo (es) auch sei, beliebig wo, 
wo immer

абиколи wann (es) auch sei, gleich 
wann, wann immer

абикуди wohin (es) auch sei, egal 
wohin, wohin immer

абихто wer (es) auch sei, gleich wer 
абичий wessen (es) auch sei, egal 

wessen, wessen immer
абищиця ж (дурниця, нісенітниця) 

Kleinigkeit f =, en, Ba ga telle f =, n, 
Nichtigkeit f =, en

абищо 1. was (es) auch sei, was auch 
möglich, was immer; 2. див. аби
щи ця

абияк wie (es) auch sei, egal wie; 
(впе реміж) durch|einander

абиякий beliebig, gleich was für ein, 
irgend|ein

абісальн||ий: ~а область геол. 

A
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Abys    salregion f =, en; ~і відкла
ден ня Tiefsee|ablagerungen pl

абіссiн||ець ч Abessini¦er m s, =; 
~ка ж Abessini¦erin f =, nen

абіссiнський abessinisch; ~ коло
дязь Abes sini¦erbrunnen m s, =, 
Ramm brunnen m s, =

абітурієнт ч Studi¦enbewerber m s, = 
абітурієнтка ж Studi¦enbewerberin f 

=, nen 
аблатив ч філол. Ablativ m s, e, 

Ablativus [v] m =, ve 
аблаут ч філол. Ablaut m (e)s, e 
абляція ж 1. астр. Ablation f =, 

en; 2. геол. Ablation f =, en, Ab
hebung f =, en, Abschmelzung f =, 
en; ~ льодовика Abschmelzen des 
Gle tschers

або 1. oder; ~ ж oder aber; ~…, ~… 
entweder… oder; він ~ подзвонить, 
~ напише er wird ent weder anrufen 
oder schreiben; ти пам’ятаєш 
це, ~ вже забув? weißt du das 
noch oder hast du das schon verges
sen?; 2. (тобто, іншими словами, 
точніше, або) be ziehungsweise 
(скор. bzw.); 3. (хіба, невже) denn; 
oder; ~ ти цього не знаєш? weißt 
du das denn nicht?; oder weißt du das 
nicht?

аболіціонізм ч Abolitionismus m =
абонемент ч 1. (право кори сту

вання) Abonnement [ʹmaN] n s, s; 
(театральний тощо) Anrecht n 
(e)s, e, Theater|anrecht n (e)s, e; 
за ~ом im Abonnement, auf Anre
cht; придбати ~ abonnieren vi  (на 
щось auf A.); 2. (передплата га зет 
тощо) Abonnement  n s, s; Be  zug 
m (e)s, Bezüge, Dauerbezug m (e)
s, -zügе; 3. (документ) Anrechts   kar
te f =, n, Anrechtsschein m (e)s, e; 
4. (відділ у бібліотеці) Aus leihe f =, 
n; міжбібліотечний ~ Fernleihe f 
=, n

абонементний Anrechts, Abonne

ments [ʹmaNs]; ~ спектакль An
rechts vorstellung f =, en

абонент ч Abonnent m en, en; 
(вла с ник театрального тощо 
або    не мента) Anrechts|inhaber m 
s, =, An recht ler m s, =; (теле
фон ної мережі) Fernsprechteilneh
mer m s, =, Teilnehmer m s, =; 
(чи     тач біб ліотеки) Leser m s, =; 
(передплатник) Bezie her m s, = 

абонентн||ий Teilnehmer; ~а кар
точка (у біб ліотеці) Lesekarte f =, 
n; ~а плата (за радіо, теле фон) 
Teilnehmergebühr f =, en; ~ий но
мер (читача) Le sernummer f =, n

абонентський див. абонентний
абонувати abonnieren vt; abboniert 

sein* vi (s) (щось auf A.)
абордаж ч мор. Entern n s, Ente

rung f =, en, Anlegen n s; взяти на 
~ entern vt

абордажний Enter; ~ гак Enterha
ken m s, =; ~ місток Enterbrücke 
f =, n

абориген ч Ur|einwohner m s, =, 
Urbewohner m s, =; (тубілець) Ein
geborene m n, n

аборт ч мед. 1. (викидень) Abort m 
(e)s, e, Abоrtus m =, Fehlgeburt f 
=, en; 2. (штучний) Abtreibung f 
=, en, Schwangerschafts|abbruch 
[br4x] m -(e)s, -brüchе [brYcq], 
Schwan      ger    schafts| un terbre chung f =, 
en; роби ти ~ ein Kind [die Leibes
frucht] ab  trei ben*

абортивний мед. abortiv, frucht| ab
treibend

абощо oder, oder (sonst) was
абразив ч Schleifmittel n s, =
абразивн||ий abreibend, abschlei

fend, Schleif; ~е зношення ab
schleifende Abnutzung, Abrasions
verschleiß m es, e; ~ий ма  теріал 
хім. Schleifmaterial n s,  i¦en; тех. 
Schleifmittel n s, =

абразивностійк||ий schleiffest; ~е 



абсурдний

A

15

покриття schleif feste [ab rieb be
ständige] Beschichtung

абразія ж геол. Abrasion f =, en, 
Ab scheuerung f =, en

абракадабра ж Abrakadabra n s, 
sinnloses Geschwätz

абревіатура ж Abbreviatur [v] f 
=, en; Abkürzung f =, en, Kurzwort 
n (e)s, wörter; буквена ~ Buch
stabenkürzung f =, en, Buchstaben
wort n (e)s, wörter; звукова ~ Ini
tialkürzung f =, en

абрикос ч див. абрикоса
абрикоса ж бот. 1. (плід) Aprikose 

f =, n; австр. Marille f =, n; 2. (де
рево) Aprikosenbaum m -(e)s, -bäu   mе 

абрикосівка ж (напій) Aprikosen
branntwein m (e)s, e, Aprikosen
Likör m s, e; австр. MarillenLi
kör m s, e 

абрикосовий Aprikosen; (колір) 
ap     rikosenfarbig

абрикотин ч AprikotBrandy [ʹbrEndI] 
m s, s

абрис ч 1. Abriss m es, e, Umriss 
m es, e, Umrisslini¦e f =, n, Kontur 
f =, en; 2. полігр. Klatschdruck m  
(e)s, e, Konturenpause f =, n

абсент ч Absinth m (e)s, e
абсентеїзм ч політ. Nichtteilnah me 

an den Wahlen, Fernbleiben von  den 
Wahlen, Absentismus m =

абсолют ч філос. Absolute n n
абсолютизм ч Absolutismus m =
абсолютизувати ver|absolutieren vt
абсолютн||ий absolut, unbedingt; 

(необмежений) unbeschränkt; (сва
вільний) willkürlich; ~а величина 
absolute Größe; ~ий нуль фіз. ab
soluter Nullpunkt; ~ий слух муз. 
absolutes Gehör

абсолютно absolut; durch|aus, ganz; 
~ здоровий kerngesund; це ~ не
можливо das [es] ist ganz un mö g
lich

абсолюція ж 1. юр. Absolution f =, 

en; (виправдання) Freisprechung 
f =, en; 2. рел. Absolution f =, en, 
Sündenvergebung f =, en, Losspre
chung von Sün  den

абсорбент ч хім. Absorbens n =,  
ben   zi¦en

абсорбер ч хім. Absorber m s, =; 
Sättiger m s, =

абсорбувати хім., фіз. absorbie ren 
vt, aufsaugen* vt

абсорбційний Absorptions; ~ хо
ло дильник Absorberkühlschrank m 
-(e)s, -schränkе

абсорбція ж хім., фіз. Absorption f 
=, Absorbierung f =, Aufsaugung f =

абстинент ч Abstinenzler m s, =
абстинентний: ~ синдром Ent zie

hungs|erscheinungen pl, (alko|ho li
sches) Ent ziehungssyndrom n s, e

абстиненція ж Abstinenz f =, en; 
(утримання від чогось) Enthal t  sam
keit f =; мед. Entziehungs|erschei
nun   gen pl

абстрагувати abstrahieren vt; ~ся 
abstrahieren vi (від чогось von D.)

абстрактн||ий abstrakt, rein begriff
lich; ~e слово філол. abstraktes 
Wort, Abstraktum n s, ta; ~ий 
живо пис gegenstandslose [abstrak
te] Malerei 

абстрактність ж Abstraktheit f =
абстракціонізм ч Abstraktionis mus 

m =, abstrakte Kunst
абстракціоніст ч Abstraktionist m 

en, en
абстракція ж Abstraktion f =, en; 

(абстрактне поняття) Abstrak
tum n s, ta

абсурд ч Widersinn m (e)s; (дур ни
ця, нісенітниця) Unsinn m (e)s; 
те атр ~у absurdes Theater; дово ди
ти до ~у ad absurdum führen vt; ins 
 Un sinnige verkeh ren vt; дохо ди ти 
до ~у sich zu einer Absurdität verstei
gen* 

абсурдний absurd, wi dersinnig; 
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(без   глуздий, нісенітний) unsinnig, 
un  gereimt

абсурдність ж Absur dität f =; Un
gereimtheit f =, Unsinnigkeit f =

абсцес ч мед. Abszess m es, e, 
Eiter geschwür n (e)s, e

абсциса ж мат. Abszisse f =, n
абулія ж мед. Abulie f =, Willenlo

sigkeit f =
абхаз ч Abchase m n, n, Abchasi¦er 

m s, =; ~ка ж Abchasin f =, nen, 
Abchasi¦erin f =, nen

абхазьк||ий abcha sisch; ~а мова die 
abchasische Sprache; (лише з ар
ти к  лем) Ab chasische n n; (за звич. 
без артикля) Ab chasisch n =/s

абхазець ч див. абхаз
аваліст ч фін. Avalist [v] m en, 

en, Avalgeber m s, =, Wechselbürge 
m n, n

аваль ч фін. Aval [v] m s, e, Aval
bürgschaft f =, en, Wechselbürg
schaft f =, en

авальний: ~ рахунок Aval konto n 
s, ten

авангард ч військ., тж. перен. Vor
hut f =, en, Avantgarde [avan] f =, 
n; в ~і an der Spitze

авангардизм ч Avantgardismus 
[avan  ga] m =

авангардистський avantgar distisch 
[avan  ga]

авангардний Vorhut; ~ бій військ. 
Vorhutgefecht n (e)s, e

аванзал ч Vorsaal m (e)s, säle
аванкамера ж гідр. Einlaufbecken 

n s, =, Vorbe cken n s, =; (гідро си
ло вої установки) Vorkammer f =, n

аванложа ж Vorraum einer Theater
loge [Zq]

аванпорт ч мор. Außenhafen m s, 
häfen, Vorhafen m s, häfen

аванпост ч військ. Vorposten m s, 
=, vorge schobene Stellung, vor
geschobener Posten; виста вити 
~ Vor  posten aufstellen

аванпроект ч Themenstudi¦e f =, n, 
Vorprojekt n (e)s, e

аванс ч Anzahlung f =, en; (як зав
даток) Vorschuss m es, schüs
sе, Abschlag m -(e)s, -schlägе; 
гро      шо вий ~ Geldvorschuss m 
-es, -schüs sе, Barvorschuss m es, 
-schüs  sе; ~ в рахунок зарплати 
Lohn | abschlag m -(e)s, -schlägе; 
~ в рахунок наданих га      рантій 
Ga ran   tievorschuss m -es, -schü s sе; 
~ по зарплаті Lohn  | ab schlag m (e)
s, -schlägе, Ge halts  vor schuss m es, 
-schüssе; одер  жа ти ~ 90 грн. 90 
UAH Abschlag be kommen*; внес
ти ~ на суму…  einen Vorschuss in 
Höhe von… zahlen; брати ~ sich 
(D.) einen Vor schuss geben lassen*; 
надавати ~ einen Vorschuss einräu
men [ge wäh ren]

авансов||ий (як завдаток) 
Vorschuss, Abschlags; (наперед) 
Voraus; ~а виплата Vorauszah lung 
f =, en, ~ий вексель Vorschuss
wechsel m s, =; ~ий платіж Ab
schlagszahlung f =, en, verrechnete 
Vorleistung, Vo rausbezahlung f =, 
en, Voraus leistung f =, en; ~ий 
фрахт Vorfracht f =, en

авансодавець ч Vorschusszahler m 
s, =, Vorschuss leistende m n, n

авансом vorschussweise; als 
Vorschuss; (наперед) im Voraus; він 
вимагає, щоб йому надали до
віру ~ er verlangt einen Vorschuss 
an Vertrauen; ~ возвеличувати 
Vor      schuss lorbeeren spenden (ко-
гось, щось D.)

авансотримач ч Vorschussneh mer 
m s, =, Vorschuss|empfänger m s, =

авансування с Avancierung [avA-

ʹsi:] f =, en, Bevorschussung f =, 
en, Vorschussleistung f =, en

авансувати vorschießen* vt, vor
strecken vt;  einen  Vorschuss zahlen 
(когось D.)
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авансцена ж Vorbühne f =, n, Pro
szenium n s, ni¦en

авантюр||а ж 1. (пригода) Aben
teuer n s, =; (лю бовна пригода) 
Liebes|abenteuer n s, =; 2. (ризико
ва на справа) Wagnis n ses, se, Wa
ge stück n (e)s, e; (афера) Affäre 
f =, n; ³ вплутувати в ~у in ein 
Abenteuer verstricken vt; вплу ту
ватися в ~у sich auf ein Abenteuer 
einlassen*

авантюризм ч Abenteuerlichkeit f 
=, Abenteurergeist m es; Abenteu
rertum n s

авантюрин ч мін. Aventurin [v] m 
s, e

авантюринов||ий Aventurin [v]; 
~е скло Aventuringlas n es

авантюрист ч (аферист) Hochsta
pler m s, =; (шу кач пригод) Aben
teurer m s, =

авантюристка ж Hochstaplerin f =, 
nen; Abenteu(r)erin f =, nen

авантюрний abenteuerlich; hochsta
plerisch; ~ ро ман Abenteuerroman 
m (e)s, e

авар||ець ч Aware m n, n; ~ка ж 
Awarin f =, nen

аварськ||ий awarisch; ~а мова die 
awarische Sprache; (лише з ар ти
к лем) Awarische n n; (за звич. без 
артикля) Awarisch n =/s

аварійн||ий Havarie [v], Not, 
Störungs; ~а бригада Störungs ko
lonne f =, n; ~а вентиляція Not
lüftung f =, en; ~а драбина Notlei    ter 
f =, n; ~а зупинка Not|ab schal
tung f =, en, Schnell|abschaltung f 
=, en; ~а кнопка Notdruckknopf 
m -(e)s, -knöpfе; ~а сигналізація 
Alarm|anlage f =, n; ~а служба 
авт. Abschleppdienst m (e)s, e; 
~е гальмування Notbremsung f =, 
en; ~e освітлення Notbeleuchtung 
f =, en, Sicherheitsbe leuchtung f =, 
en; ~ий агрегат Not strom|anlage f 

=, n, Not|aggregat n (e)s, e; ~ий 
вимикач Nоtschalter m s, =; ~ий 
випадок Notfall m -(e)s, -fällе, 
Schadenfall m -(e)s, -fällе, Katastro
phenfall m -(e)s, -fällе; ~ий вихід 
Not|ausgang m -(e)s, -gängе; (вилаз) 
Not|ausstieg m (e)s, e; ~ий відвід 
(різального інструмента) Not
rückzug m -(e)s, -zügе; ~ий за хист 
Not schutz m es, Störungs schutz m 
es; ~ий клапан Rohrbruchventil 
[v] n s, e, Sicherheitsventil n s, 
e; ~ий кран Not|absperrhahn m (e)
s, -hähnе; ~ий пристрій Not|anla
ge f =, n, Notstoppvorrichtung f =, 
en;  ~ий режим Notbetrieb m (e)
s, e; ~ий світловий сигнал авт. 
Warnblinkleuchte f =, n, Warn
blinklicht n (e)s, er; ~ий сигнал 
Alarmzeichen n s, =, Alarmsi g  nal 
n s, e, Notzeichen n s, =, Notruf 
m (e)s, e, Notsignal n s, e; ~і 
роботи Bergungs|arbeiten pl; ~і 
сходи Nottreppe f =, n

аварійність ж Unfallhäufіgkeit f =, 
Schadenshäufigkeit f =, Störungs
häu fіgkeit f =, Unfallziffer f =, n

аварійно-рятувальн||ий: ~і ро бо
ти Bergungs und Ret tungs| ar bei ten 
pl; ~е судно Seenotrettungskreuzer 
m s, =

авар||ія ж 1. (автомобіля, мото
цик ла тощо) Panne f =, n; (ко раб
ля, літака) Havarie [v] f =, i¦en; 
(нещасний випадок) Unfall m (e)
s, -fällе; (ДТП) Verkehrs|unfall m 
-(e)s, -fällе; зазнати ~ії eine Panne 
ha ben*; попасти в ~ію (ко рабель, 
лі так) havarie ren [v] vi; (автомо
біль) eine Panne haben* (поломка); 
(лі так) Bruch [br4x] machen; 2. тех. 
Stö rung f =, en; (на виробництві) 
Be triebs störung f =, en; без ~ій 
stö   rungsfrei; 3. перен. (невдача, по
мил    ка, не ща стя) Panne f =, n

аватар ч комп. Avatar [v] m s, e/s
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авгієв||ий Augias; ~і стайні [ко
нюшні] міф., тж. пе  рен. Au gi as|
stall m (e)s; по чи с тити ~і стай ні 
den Augias|stall reinigen

авгур ч іст., тж. перен. Augur m 
s/en, en; усмішка ~а Auguren
lächeln n s

авеню ж Avenue [ʹnY:] f =, n
аверс ч Avers [aʹvErs] m es, e
авжеж gewiss, natürlich, freilich, si

cher, schon; selbstverständlich
авіабагаж ч Luftgepäck n (e)s
авіабаза ж Luftstützpunkt m (e)s, 

e; Fliegerstützpunkt m (e)s, e
авіабензин ч Flugbenzin n s, e
авіабомба ж Fliegerbombe f =, n
авіавинищувальн||ий: ~а ескад  

ра Jagd(flieger) geschwader n s, =
авіавідправлення с Luftpostsen

dung f =, en
авіагармата ж Bordkanone f =, n
авіадвигун ч Flugzeugtriebwerk n 

(e)s, e, Flug(zeug)motor m s, en, 
Flugtrieb werk n (e)s, e

авіадесант ч Luftlandetruppen pl
авіадесантний: ~ загін Luftlan

dungs trupp m s, s
авіадиспетчер ч Fluglotse m n, n
авіаескадрилья ж Flugzeugge

schwader n s, =, Fliegergeschwa der 
n s, =

авіазавод ч Flugzeugwerk n (e)s, e
авіазагін ч Flieger|abteilung f =, 

en
авіазв’язок ч 1. Flugverbindung 

f =, en, Luftverbin dung f =, en; 
2. військ. Luftnachrichtenwesen n s

авіаз’єднання с Flugzeugverband m 
-(e)s, -bändе

авіаінструктор ч Fluglehrer т s, =
авіакатастрофа ж Flug|unfall m 

(e)s, -fällе, Flugzeug|un glück n (e)
s, e, Flugzeug|absturz n es, stürze, 
Flugzeugkatastrophe f =, n

авіаквиток ч Flugkarte f =, n, Ticket 
n s, s

авіакомпанія ж Luftverkehrsge
sell schaft f =, en

авіакулемет ч BordMG n s, s, 
FlugzeugMG n s, s

авіалайнер ч Verkehrsflugzeug n 
(e)s, e; (багато місний) Großraum
flugzeug n (e)s, e

авіамастило с Flugzeug|öl n (e)s, e
авіаматка ж мор. Flugzeugmutter

schiff n (e)s, e
авіамаяк ч Flugfeuer n s, =, An

steuerungsfeuer п s, =
авіамедицина ж Flugmedizin f =
авіаметеослужба ж Flugwetter

dienst m (e)s, e
авіамеханік ч Flugzeugmechaniker 

m s, =
авіамеханіка ж Flugmechanik f =
авіаміна ж Luftmine f =, n
авіамоделізм ч Flugmodellsport m 

(e)s
авіамоделіст ч Flugmodellbauer m 

s, =
авіаносець ч військ., мор. Flug

zeug   träger m s, =
авіапаливо с Flugkraftstoff m (e)s, 

e, Flugtreibstoff m (e)s, e
авіапарк ч Flugzeugpark m s, s
авіапасажир ч Fluggast т (e)s, gä 

stе
авіапосилка ж Luftpostpaket п  (e)

s, e
авіапошта ж Luftpost f =
авіапромисловість ж Flugzeug|

industrie f =
авіарадіозв’язок ч Flugfunk m s
авіарадіомаяк ч Flugfunkfeuer n s, 

=
авіаракета ж Bord ra   kete f =, n, 

Flugzeugrakete f =, n
авіарозвідка ж військ. Luft|auf

klärung f =
авіасполучення с Luftverkehr m 

(e)s, Flugverkehr m (e)s; міжна
род ні ~ internationaler Luftverkehr 
m (e)s
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авіатехнік ч Flugzeugtechniker m s, =
авіатор ч Flieger m s, =, Luftfahrer 

m s, =
авіаторпеда ж Lufttorpedo m s, s
авіатранспорт ч Flugverkehr m (e)

s, Luftverkehr m (e)s, Lufttransport 
m (e)s

авіатраса ж Flugroute [ru:tq] f =, n
авіаційн||ий Flug, Flugzeug, Luft, 

Flie      ger; ~а бомба див. авіабомба; 
~а катастрофа див. авіаката ст
ро фа; ~а промисловість див. аві 
а               промисловість; ~а ракета див. 
авіа  ракета; ~а розвідка див. авіа 
розвідка; ~е мастило див. аві       а 
мастило; ~е паливо див. аві  а па 
ливо; ~ий двигун див. аві а  дви  гун; 
~ий за вод див. аві а за вод

авіаційно-диспетчер ськ||ий: ~а 
слу жба Flugsicherungskontroll
dienst m (e)s, e, FSKon trolldienst 
m (e)s, e

авіація ж 1. (авіасправа) Flug
we   sen n s, Luftfahrt f =; 2. (по
ві т ряний флот) Luftflotte f =; 
військ. Luft streitkräfte pl; (в ар
мії ФРН) Luftwaffe f =; атом
на ~ Atomflieger(kräfte) pl; бо   
йо ва ~ Kampfflieger(kräfte) pl; 
бом бар  дувальна ~ Bomben flie-
ger   (krä  fte) pl; ви нищувальна 
Jagd  flieger(kräfte) pl;  мор  ська 
~ See flieger(kräfte) pl; Marine  flie-
ger (kräf te) pl; пілотована ~ be
mann  te Flugzeuge; ракетоносна 
~ Ra ke tenträger(kräfte) pl; розвіду
ва ль на ~ Aufklä rungsflieger(kräf  -
te) pl; реактивна ~ Düsenflugzeu-
ge  pl, strahlgetriebene Flug zeuge; 
 шту  р  мова ~ Jagdbombenkrä   f te pl, 
Jagdbombenflie   gerkrä   f te pl

авіачастина ж Fliegertruppenteil m 
(e)s, e

авіашкола ж Fliegerschule f =, n
авіашпіонаж ч Luftspionage [͵na:-

Zq] f = 

авізо1 с мор. Aviso [ʹvi:] т s, s, 
Avisoschiff n (e)s, e, Meldeschiff 
n (e)s, e

авізо2 с фін. Avis [aʹvi:s] m/n es/=, 
e/= [aʹvi:], Aviso [aʹvi: zO:] n s, s, 
Avisbrief m (e)s, e

авізування с Avisieren [v] n s, =, 
Benachrichtigung f =, en

авізувати avertieren [v] vt, benach
richtigen vt; (документ) avisieren vt

авітаміноз ч мед. Avitaminose [v] 
f =, Vitaminmangelkrankheit f =, en

авокадо с бот. Alligatorbirne f =, n, 
Avocado [v] f =, s, Avocadobir ne  
f =, n

авометр ч спец. Avometer [v] n 
s, =, AmpereVoltOhmmeter [am-

ʹpE:rvOlt] n s, =
аврал ч 1. мор. AlleMannsMa nö 

ver n s, =, gemeinsame Arbeit der 
Mannschaft, Groß|alarm m (e)s, e; 
~! alle Mann an Deck!; 2. пе рен. 
der (reine) Feuerwehr|einsatz m es, 
-sätzе; у нього ~ (строки під пи  ра
ють тощo) розм. es brennt ihm  auf 
[unter] den Sohlen

авран ч бот. Gnadenkraut n (e)s 
аврора ж Morgenröte f =; поет. Au

rora f =
австралі||єць ч Australi¦er m s, =; 

~йка ж Australi¦erin f =, nen
австралійський australisch
австріацизм ч філол. Austriazismus 

т =, men, österreichischer Aus 
druck

австрі||єць ч Österreicher m s, =; 
~йка ж Öster reicherin f =, nen

австрійський österreichisch
автаркія ж ек. Autarkie f =, 

wirtschaftliche Selbst genugsamkeit, 
nationale Selbstversorgung; вій
сько ва ~ Rüstungs|autarkie f =

автоаптечка ж (медична) (Kraft
wa gen)Verband kasten m s, kästen; 
(для ре монту) Reparatur satz m es, 
sätze, Autoflickzeug п (e)s, Flick
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kasten m s,  käs ten; (для ре  монту 
шин) Reifenflickzeug n (e)s

автобаза ж Kraftverkehrsbetrieb m 
(e)s, e, Kraftwagenpark m s, s, 
Fuhrpark m s, s; (на підприємстві) 
Fahrbereitschaft f =, en

автобашта ж Turmwagen m s, =
автобензозаправник ч Tankfahr

zeug n (e)s, e, Kraft stofftankwagen 
m s, =, Tankwagen m s, =

автобетономішалка ж Be ton
misch   fahrzeug [ʹtON/австр. ʹtO:n] 
n (e)s, e

автобіографічний autobiogra
fisch

автобіографічність ж autobio gra
fі scher Charakter [ka]

автобіографія ж Lebenslauf m (e)
s, läufe, Autobiografіe f =, i¦en, 
Selbstbiografіe f =, i¦en

автоблокування c тех. Selbstblo
ckung f =, en

автобронетанковий військ. Kfz 
und Panzer

автобус ч Autobus m ses, se, Bus 
m ses, se; Omnibus m ses, se, 
Kraft|omnibus m ses, se; ~ да ле 
кого сполучення Fernbus m ses, 
se; Rei  se|omnibus m ses, se, Rei
se bus m ses, se; (з відкидними 
крі  с ла ми) Schlafsitzbus m ses, 
se; ~ із низьким рівнем підлоги 
Nie   derflur|(omni)bus m ses, se; 
~ пря  мого сполучення Di rekt ver
kehrs| (omni)bus m ses, se; дво по
верховий ~ Doppelstockbus m ses, 
se, Doppeldeck|(omni)bus m ses, 
se; маломісний ~ Klein| (om ni)
bus m ses, se; мар шрут ний ~ Li
ni¦enbus m ses, se; міжміський 
~ Fernverkehrs|autobus m ses, se, 
Über land|(omni)bus m ses, se; мі
сь кий ~ Stadt| (omni)bus m ses, 
se; туристичний [екскурсійний] 
~ Rei  se|(omni)bus m -ses, -se, Тоu-
ris ten bus [tu] m ses, se  

автобус-експрес ч Eilbus m ses, 
se, Schnellbus m ses, se

автобусн||ий Autobus, Omnibus, 
Bus; ~а станція (Omni)busstati on 
f =, en; ~а зупинка (Omni)bus       
haltestelle f =, n; ~ий вокзал (Om
ni)busbahn hof m -(e)s, -höfе; ~ий 
маршрут (Om   ni)buslini¦e f =, n; 
~ий парк Bus hof m -(e)s, -höfе

автобусобудування с Omnibusbau 
m (e)s

автовага ж automаtische Wаage 
автовагон ч залізн. Schienenbus m 

ses, se, Trieb wagen m s, =
автовимикання с automаtische 

[selbsttätige] Аusschaltung, Selbst|
abstellung f =, en

автовимикач ч Schalt|automat m 
en, en, Siche rungs|automat m en, 
en, Selbst|(aus)schalter m s, =

автовідповідач ч Anrufbeantwor ter 
m s, =

автовізок ч Multicar m s, s
автоводоцистерна ж Wаssertank

wagen m s, =
автовокзал ч Busbahnhof m (e)s, 

-höfе
автогальмо с залізн. selbsttätige 

Bremse
автогенн||ий autogen; ~е зварю

ван ня Autogenschweißen n s; ~е 
різання Gаsbrennschneiden n s

автогодівниця ж с.г. Futter| au to
mat m en, en, Selbstfütterer m s, =, 
Selbstgeber m s, =

автогонщик ч Аutorennfahrеr m 
s, =

автограф ч 1. (текст, власноручно 
написаний автором) Autograph n 
s, e/en, Originalhandschrift f =, 
en; 2. (підпис і/або напис, здійс
не   ний автором на його книжці, 
 ар  куші паперу, листівці, фотогра
фії то що) Autogramm n s, e; дати 
~ ein Autogramm ge ben*

автогрейдер ч буд. Mоtorstraßen
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ho bel m s, =, mechanischer Boden
hobel, motorisierter Planier pflug

автогудронатор ч Teerspritzma
schine f =, n, Bitumenspritzwagen 
m s, =, Motorspritzwagen m s, =

автодорога ж Аutostraße f =, n 
автодорожн||ий: ~а пригода Ver

kehrs|unfall m -(e)s, -fällе; ~ий ін
ститут Institut für Аuto stra ßen bau

автодрезина ж залізн. Mоtor drai si
ne [drE] f =, n 

автодром ч 1. Fаhrschul| übungs ge
lände n s, =; 2. (для автомобіль них 
змагань) Autorennstrecke f =, n

автозавод ч Autowerk n (e)s, e
автозаправн||ий Таnk-; ~а стан ція 

Tankstelle f =, n
автозчеплення с залізн. Selbst kup

plung f =, en, selbsttätige Kupplung
автоінспектор ч Kraftfahrzeug| in

spektor m s, en, KfzInspektor m 
s, toren, Verkehrspolizist m en, en

автоінспекція ж Kraftfahrzeug| in
spektion f =, en, KfzInspektion f =, 
en; (до ро жна поліція) Verkehrs po
lizei f =

автокар ч Motorkarren m s, =, Kraft
karren m s, =

автокефалія ж kirchliche Selb stän
digkeit

автокефальний autokephal
автоклав ч тех. Autoklav m s, en; 

Druckgargerät n (e)s, e, Druck
kessel m s, =, Druckkocher m s, 
=, Dampf druckkochkessel m s, =, 
Druckbehälter m s, =, Drucktopf 
m (e)s, töpfe; ~ високого тиску 
Hoch  druck|autoklav m s, en

автоклавний: ~ спосіб Hochdruck
verfahren n s, =

автоколивання c Selbst schwin
gun     gen pl, Eigen schwingun gen pl, 
selbst   |  erreg te Schwingungen pl

автоколона ж Autokolonne f =, n, 
Fahrzeugkolonne f =, n

автоконструктор ч 1. (спеціаліст) 

Autokonstrukteur [͵tQ:r] т (e)s, e; 
2. (іграшка) Autobaukasten m s, 
käs      ten

автокрамниця ж Verkaufswagen 
m s, =, fahrbare Verkaufs stelle; 
Verkaufs|anhänger m s, =, Ver
kaufsfahrzeug n (e)s, e; кни ж кова 
~ fahrbare Buchhandlung, Wan der
buch    handlung f =, en 

автокран ч Kranwagen m s, =, Au
tokran m (e)s, kräne/спец. e

автократ ч Autokrat m en, en; (са
модержавець) Selbst herrscher m 
s, =

автократія ж Autokratie f =, i¦en; 
(са модержавство) Selbstherrschaft 
f =, en

автокрос ч спорт. Geländefahrt f =, 
en

автокурси мн Fahr(schul)lehrgang m 
-(e)s, -gängе

автолабораторія ж fahrbares La
bor 

автолебідка ж fahrbare Seilwinde, 
Windenkraftwagen m s, =, Flaschen
zugwagen m s, =

автолюбитель ч Autoliebhaber m 
s, =, Autofan [fEn] m s, s

автомагістраль ж Fernverkehrs
straße f =, n 

автомайстерня ж Autoreparatur
werkstatt f =, stätten

автомат ч 1. Automat m en, en, 
кавовий ~ Espressomaschine 
f =, n; Kaffeemaschine f =, n; 
KaffeeSelbst|entnehmer m s, =; 
квитковий ~ (на залізниці) Fahr 
karten|automat m en, en; (в ав              
тобусі, трамваї) Fahr kar ten ge        ber 
m s, =; ігровий ~ Spiel| au       to mat m 
en, en; револьверний ~ Re vol  
verdreh|automat [ʹvOlvqr] т en, 
en; розмінний ~ Wechsel|automat 
m en, en, Münz|automat m en, 
en; секційний ~ Fächer|automat 
m en, en, Gefach|automat m en, 
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en, Schacht|automat m en, en; то
карний ~ Dreh|automat m en, en; 
фа сувальний ~ Abpack|automat 
т en, en, Abfüll|automat m en, 
en; ~ для продажу напоїв Ge
trän keautomat m en, en; 2. (вер
стат, пристрій) Automat т en, 
en, automatische Werkzeugma
schi             ne; ~ для зварювання труб 
Rohr        schweiß|automat т en, en; 
3. військ. Sturmgewehr n -(e)s, -е; 
Maschinenpistole f =, n, Mpi f =, s

автомат-дозатор ч Abfüll|automat 
m en, en, Dosier|automat m en, en

автоматизація ж Automatisie
rung f =, Automation f =; повна 
~ Voll|automatisierung f =; часткова 
~ Teil|automatisierung f =

автоматизован||ий automati siert; 
повністю ~ voll|automatisiert; ча
ст   ково ~ teil|automatisiert

автоматизм ч Automatismus m =, 
Аutomatie f =

автоматика ж Automatik f =; 
~ запуску (двигуна) Start|automatik 
f =; ~ управління Steuer|automa  tik 
f =; захисна ~ ел. Schutz|auto ma
tik f =; промислова ~ industri¦elle 
 Automatik; регулювальна ~ Re
gel |  au tomatik f =

автоматичн||ий automatisch, selbst
tätig; ~а гармата Maschinenkanone 
f =, n; ~а зброя Maschinenwaffe f 
=, n; ~а корекція Selbstkorrektion 
f =, en, Selbstkorrektur f =, en; ~а 
коробка передач Getriebeauto
mat m en, en, (voll)|automatisches 
Kraft wagengetriebe, Automa tik ge
trie be n s, =; ~а муфта selbsttätige 
Kupplung f =, en; ~а очистка 
Selbst reinigung f =, en; ~а праль
на машина Wasch(voll)|automat 
m en, en; ~а радіостанція un be
man    n   te [automatische] Funksta tion; 
~а телефонна станція Selbst| 
an     schluss Fernsprech|amt n (e)

s, ämter, Selbstwähl|amt n (e)
s, ämter; ~е вимикання Selbst|
aus                lö     sung f =, en; ~е гальмо 
 sel bst            tätige Bremse; ~е на стро         ю 
ван    ня Selbst|abstimmung f =, en, 
Selbst|   einstellung f =, en; ~е ре гу
лю вання Selbstregelung f =, en; 
~ий вими кач Selbst|ausschalter m 
s, =, Lei tungs  schutzschalter m s, 
=; ~ий за  ряд ний пристрій Au
to matiklade gerät n (e)s, e; ~ий 
шлаг баум zugbe diente Schran ken|
anlage f =, n

автоматичність ж Automatismus 
m =

автоматично 1. automatisch, selbst
tätig; 2. перен. (ми мовільно, спон
танно) automatisch; (нехотячи) 
un willkürlich, ungewollt

автоматн||ий: ~а черга військ. 
 Feu erstoß aus dem Sturmgewehr 
[aus der MPi]

автоматник ч 1. військ. Sturmge
wehrschütze m n, n; Maschinenpi
stolenschütze m n, n, MPiSchü  tze 
m n, n; 2. тех. (той, хто обслуго
вує ав томат) Au to maten|einrichter 
m s, =

автомашина ж див. автомобіль
автомеханік ч Kraftfahrzeugme    cha  

niker m s, =, KfzMechaniker m      s, 
= 

автомобілебудування с Automo
bilbau m (e)s, Autobau m (e)s; 
Kraft  fahrzeug|industrie f =, Kraft
fahrzeugbau m (e)s

автомобілізм ч Kraftfahrwesen n s; 
Autosport m (e)s 

автомобіліст ч Kraftfahrer m s, =, 
Autofahrer m s, =

автомобіль ч Auto n s, s; офіц., 
тех. Kraftwagen m s, =, Kraftfahr
zeug n (e)s, e; розм. Wagen m s, 
=; книжн. Automobil n s, e; ван
тажний ~ Last kraftwagen m s, 
=, Lastwagen m s, =, Last|auto n 
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s, s (скор. Lkw [LKW] m s, s); 
розм. Laster m s, =; (з великою ван
тажопідйомністю) Schwer last
kraft  wagen m s, =; ван та жо па са
жир ський ~ Kombiwa gen m s, =; 
розм. Kombi m s, s; відкритий 
~ offener Wagen; (ту ристичний) 
Aus sichtswagen m s, =; газогене
раторний ~ Gene ratorgaswagen 
m s, =, Gasgene ra torwagen m s, 
=; дитячий педальний ~ Tret |   au
to n s, s; Selbstfahrer m s, =; іг
рашковий ~ Spiel|auto n s, s; 
мийний ~ Stra ßenwaschwagen m 
s, =; похоронний ~ Lei chen|auto 
n s, s, Leichenwagen m s, =; са
ні тарний ~ Kranken wagen m s, 
=; ~ зі всіма веду чими коле са
ми Kraftwagen [Auto] mit All rad|
an trieb, allradgetriebener Wa gen; 
~ швидкої допомоги Un fall wagen 
m s, =, Rettungswagen m s, =; 
~ швидкої технічної до помоги 
Re paraturwagen m s, =

автомобіль-контейнер ч Contai
nerwagen [ʹteInqr] m s, =, Be
hälterwagen m s, =

автомобіль-кран ч Montagefahr
zeug [Zq] n (e)s, e

автомобіль-лісовоз ч Langholz
wagen m s, =

автомобіль-майстерня ж Werk
stattwagen m s, =

автомобіль-пікап ч (для доставки 
товарів) Lieferwagen m  s, =

автомобіль-піскомет ч Sandstreu
wagen m s, =

автомобіль-самоскид ч Kipper m 
s, =, Kippfahrzeug n (e)s, e

автомобіль-сміттєвоз ч Müll| (ab   
fuhr)wagen m s, =

автомобіль-снігоочисник ч Mo   
torschneepflug m -(e)s, -flügе, 
Schnee   pflug m -(e)s, -flügе

автомобіль-снігохід ч Schneemo
bil n s, e

автомобіль-тягач ч Triebkopf m 
-(e)s, -köpfе; (без причeпа) Zug
kraft wagen m s, =; (з причeпом) 
Lastzug m -(e)s, -zügе

автомобіль-фургон ч Kofferwagen 
m s, =, Kastenwagen m s, =; (для 
перевезення меблів) Möbelwagen m 
s, =

автомобіль-холодильник ч Kühl
wagen m s, =

автомобіль-цементовоз ч Ze
ment transporter m s, =, Zement
transportwagen m s, =

автомобіль-цистерна ч Tankwa
gen m s, =

автомобільн||ий Auto, Auto
mobil, Kraft, Kraft wagen, Kfz, 
kraftfahrtech nisch; ~а виставка 
Au to mobilschau f =, en, Auto mo
bil|ausstellung f =, en; ~а дорога 
Autostraße f =, n, Kraftfahrzeug
straße f =, n, Verkehrsstraße f =, 
n; ~а сирена Autohupe f =, n; 
~е звалище Autofriedhof m (e)s, 
-höfе; ~е підприємство Kraft ver
kehrsbetrieb m (e)s, e; ~ий ви  
пробовувальний полігон Kraft
wagenversuchsfeld n (e)s, er, 
Kraft     fahrzeugtestgelände n s, =; 
~ий завод Autowerk n (e)s, e;  ~ий 
під      йомник Autohebebühne f =, n, 
Wa genhebebühne f =, n; ~ий  рух 
Kraft       verkehr m (e)s, Autoverkehr m 
(e)s; ~ий спорт Autosport m (e)s; 
~ий туризм Autotouristik [tu] f =, 
Autotourismus m =; ~ий шам пунь 
Au toshampoo [Sam] m s, s

ав томоделізм ч Automodellbau m 
(e)s

автомотоклуб ч Motorsportklub m 
s, s

автомотриса ж залізн. Triebwagen 
m s, =, Schienenbus m ses, se

автонавантажувач ч Selbstlader m 
s, =, Fahrlader m s, =; Hubstapler m 
s, =; кiвшовий ~ Schaufellader m s, 
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=; вилковий ~ Gabelstapler m s, =
автонастроювання c рaд. au to ma

tische Nach|(ab)stimmung
автономія ж Autonomie f =, Selbst

verwaltung f =
автономн||ий 1. політ. autonom; 

~а область autonomes Gebiet; ~а 
рес публіка autonome Republik;  
2. ел. be|einflussungsfrei; тех. auto
nom, un|abhangig, selbst, Selbst; 
mit Eigen|antrieb; ~а система на
ві гації un|abhängiges [autono mes] 
Navigationssystem [v] n s, e; ~е 
управління тех., ав. Selbst len
kung f =, en, Selbst|steuerung f =, 
en; ~ий привід Eigen|antrieb m (e)
s, e; з ~им управлінням automa
tisch ge   steuert, selbst  ge lenkt, selbst
gesteuert

автономність ж Autonomie f =, 
Selbständigkeit f =

автоокислення с хім. Auto|oxi da
tion f =, en, spontane Oxidation f =, 
en

автооператор ч Bedienungs| au to
mat m en, en

автопарк ч Kraftfahrzeugpark m s, s, 
KfzPark m s, s, Autopark m s, s

автоперегони мн Autorennen п s, =
автоперемикач ч ел. automatischer 

Umschalter
автопілот ч Autopilot m en, en, 

Kurssteuer|anlage f =, n
автоплуг ч Motorpflug m (e)s, 

-pflü  gе
автоподавач ч тех. Selbstvorschub

gerät n (e)s, e
автопоїзд ч (вантажний) Lastzug 

m -(e)s, -zügе
автопоїлка ж Selbsttränke f =, n
автопокришка ж Mantel m s, Män

tel, Decke f =, n
автопортрет ч Selbstbildnis n ses, 

se, Selbstporträt [͵tre:] n s, s
автопричіп ч Anhänger m s, =, Au

toanhänger m s, =

автопробіг ч Autorennen n s, =
автопромисловість ж Autoindus

trie f =, Automobil|industrie f =
автор ч Autor m s, toren, Verfasser 

m s, =; юр. Urheber m s, =
авторалі мн спорт. Autorallye [lI:] 

f  =, s / швейц. тж. n s, s
авторегулювання c Selbstre ge

lung f =; залізн. selbsttätige Zug be
| einflussung 

авторемонт ч Autoreparatur f =, en
авторемонтн||ий: ~а майстерня 

Autoreparaturwerkstatt f =, stätten, 
KraftfahrzeugInstandsetzungswerk
statt f =, stätten; ~а яма Reparatur
grube f =, n

авторемонтник ч Autoschlosser m 
s, =, Kraftfahrzeugschlosser m s, =, 
KfzSchlosser m s, =

автореферат ч Autorreferat n (e)
s, e

авторефрижератор ч Kühlwagen 
m s, =, Kühl|auto n s, s

авторизований autorisiert, berech
tigt; ~ переклад berechtigte [autori
sierte] Übersetzung [Übertragung] 

авторизувати autorisieren vt
авторитарний autoritär; ~ стиль 

уп равлін ня autoritärer Führungs 
stil m (e)s, e

авторитет ч 1. (моральний) Anse
hen n s; (значення, вага) Au  torität 
f =; неза пе речний ~ unbestreitba
re Auto ri tät; здобути [завоювати] 
~ sich (D.) Ansehen erwerben* [ver
schaffen]; sich in gutes Ansehen 
brin gen* (в когось bei D.); мати 
~ Ansehen [Auto rität] genießen*, im 
An sehen ste hen* vi, einen guten Ruf 
haben*; розм. (ganz) groß dastehen* 
vi; пі ді р вати чийcь ~ js Au torität 
schädigen [untergra ben*]; (ди скре
дитувати) in Miss  kredit brin gen* 
vt; прини жу ва ти чийcь ~ jn im 
An sehen he rab setzen; 2. (осо ба) 
 Au  to  rität f =, en; (спе ці а ліст, вче



автоцистерна

A

25

ний) an| er kann te Fachgrö ße; maß
gebende Per sön lich keit; він для 
 ме не ~ er ist für mich maßgebend

авторитетн||ий autoritativ; (визна
чальний, впливовий) maßgebend; 
(важ ли вий, значний) maß geblich; 
(шанобливий) angesehen, geachtet; 
(компетентний) kompe tent; із ~их 
джерел (про по ві домлення тощо) 
von maßgeblicher Seite

авторота ж військ. KfzKompanie f 
=, i¦en

авторськ||ий Autor(en), Verfas
ser; юр. Urheber; ~а коректура 
Au to renkorrektur f =, en; ~е право 
юр. Urheberrecht п (e)s; ~е сві
доц  тво Urheberschein m (e)s, e; 
~ий аркуш полігр. Autorenbo gen 
m s, =/bögen, Verlagsbogen m s, 
=/bögen; ~ий відбиток Be leg| e
xem  plar n (e)s, e; ~ий примірник 
Frei|exemplar п -(e)s, -e, Аu to ren|
exemplar n (e)s, e; ~ий знак Sig
num des Autors; ~ий по каж чик 
Autorenregister m s, =

авторство c Autorschaft f =; юр. Ur
heberschaft f =

авторульовий ч мор. Selbst steu er|
anlage f =, n, Selbststeuerer m s, =, 
Kreiselsteuerung f =, en

авторучка ж Füllhalter m s, =, Fül
lfeder f =, n; розм. Füller m s, =; 
кулькова ~ Kugelschreiber m s, =, 
Kugelfüller m s, =; розм. Kuli m s, 
s

автосамоскид ч Kipper m s, =, 
Selbst|entlader m s, =

автосани мн. Autoschlitten m s, =; 
Motorschlitten m s, =

автосервіс ч Autoservice [͵sG:rvIs] 
т =

автослюсар ч Autoschlosser m s, 
=, Kraftfahrzeughandwerker m s, =, 
Kraftfahrzeugschlosser m s, =

автоспортсмен ч Autosportler m 
s, =

автоспуск ч фот. Selbst|auslöser m 
s, =

автостанція ж Busbahnhof m (e)s, 
-höfе

автостоп ч 1. залізн. Fahrsperre f 
=, n, Fahrsperr|einrichtung f =, en; 
2. (використання попутних ав то
мо білів) Trampen [ʹtrEmpqn] п s; 
їха ти ~ом trampen vi; per [mit] Au
tostop [розм. per Anhalter] fahren* 
vi (s)

автостоянка ж Parkplatz m es, 
-plätzе

автострада ж Autobahn f =, en; 
кільцева ~ Autobahnring m (e)s, e

автотелеуправління с automati
sche Fernsteuerung

автотипія ж полігр. Autotypie f =, 
Halbton|ätzung f =

автотракторний: ~ завод Kraft
fahrzeug und Traktorenwerk n (e)
s, e

автотранспорт ч Kraftverkehr m 
(e)s, Autoverkehr m (e)s

автотрансформатор ч ел. Spar
transformator m s, en, Spartrafo m 
s, s; пусковий ~ Anlass|spartrafo 
m s, s, Anlass|spartransformator m 
s, en, Anlasstransformator in Spar 
schaltung

автотраса ж Autopiste f =, n
автотуризм ч Autotouristik [tu] f 

=; Campingsport [ʹkEm] m (e)s
автотурист ч Autotourist [tu] m 

en, en; Camper [ʹkEm] m s, =
автоуправління с Selbst|steuerung f 

=, automatische Steu erung
автофреза ж motorisierte Boden

frä se
автофургон ч Kastenwagen m s, =; 

(для доставки товарів) Lieferwa
gen m s, =

автохтон ч Ur|einwohner m s, =, 
Autochthone m n, n

автоцистерна ж Tankwagen m 
s, =, Tankfahrzeug n (e)s, e; 
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молочна ~ Milchtankwagen m s, =
автошина ж Autoreifen m s, =
автошкола ж Fahrschule f =, n
автоштурман ч ав. automatisches 

Steuergerät, Selbst|steuerungs|anlage 
f =, n

авуари мн фін. Aktiva pl, Guthaben 
n s, =, Habenbestände pl

ага ж зоол. AgaKröte f =, n
ага ahа!; ach so!
агава ж бот. Agave [v] f =, n
агамний біол. agamisch
агамія ж біол. Aga mie f =
агат ч мін. Achat m (e)s, e
агенс ч філол. Agens n =, Agenzi¦en/

Agentia, Handlungsträger m s, =, 
Träger der Handlung

агент1 ч 1. (представник) Agent m 
en, en, Vertreter m s, =; (ко мі сі
онер) Geschäftsvermittler m s, =; 
страховий ~ Versicherungsvertreter 
m s, =, Versicherungs|agent m en, 
en; транспортний ~ Spediteur 
[ʹtQ:r] m (e)s, e; податковий 
~ Steuer|einnehmer m s, =; 2. (роз
відник) Agent m en, en

агент2 ч хім. Agens n =, Agenzi¦en
агентство с Agentur f =, en, Vertre

tung f =, en; інформаційне 
~  Nach richten|agentur f =, en; теле
граф не ~ Telegrafen|agentur f =, 
en; ту ристичне ~ Touristen|agen
tur [tu] f =, en

агентура ж 1. Agentur f =, en; 
2. збірн. Agenten pl

агентурн||ий Agentur; ~а розвід  ка 
Agentur|aufklärung f =; ~і відомо  с ті 
Agenturnachrichten pl

агітатор ч Aufklärer m s, =, Agita tor 
m s, toren; (під час виборів) Wahl
helfer m s, =

агітаційн||ий Agitations, Auf klä    
rungs, agitatorisch; ~а ро бо та Agi
tations|arbeit f =, Auf klärungs| arbeit 
f =, Überzeu gungs|arbeit f =; ~а ді
яль ність agitatorische Tätigkeit; 

~ий плакат Agitationsplakat n (e)
s, e 

агітація ж Agitation f =, Aufklärung 
f =, Werbung f =; передвиборна 
~ Wahl|agitation f =; наочна ~ Sicht
werbung f =

агітбригада ж Agitationsbrigade f 
=, n, Agitationsgruppe f =, n

агітка ж (розм.) 1. (листівка) Agi
tations schrift f =, en; 2. (п’єса) Agi
tationsstück n (e)s, e

агіткампанія ж Agitations|einsatz 
m es, sätze, Agitationskampagne 
[͵pa njq] f =, n

агітколектив ч Agitationskollektiv n 
s, e/s, Agitationsgruppe f =, n

агітмасов||ий: ~а робота Massen|
agitations|arbeit f =; Agita tions| arbeit 
unter den Massen

агітпункт ч Aufklärungslokal n s, e
агітснаряд ч військ. Agitationsge

schoss n es, e
агітувати 1. agitieren vt, vi, werben* 

vi (за щось für A.); 2. (переконува
ти) zu überzeugen versuchen vt

агломерат ч мет., геол. Agglomerat 
п (e)s, e, Sintergut n (e)s

агломераційн||ий Sinter; ~а ма
ши на Sinter|anlage f =, n, Sinter|
ap parat m (e)s, e

агломерація ж 1. мет. Agglome
ration f =, en, Anhäufung f =, en, 
Zu sammenballung f =, en, Sinter
ung f =, en; 2. (регіон) Ballungsge
biet n (e)s, e

агломерування с Agglomerie rung f 
=, en

агломерувати agglomerieren vt, sin
tern vt

аглютинативний agglutinierend
аглютинація ж 1. хім. Agglutina

tion f =, en; 2. філол. Agglutination 
f =, en; 3. біол., мед. Agglutination 
f =, en, Zusammenballung f =, en; 
Verklebung f =, en, Verklumpung f 
=, en
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агнець ч перен. (лагідна, покірна 
лю дина) Lamm n (e)s, Lämmer; 
Un schulds lamm n (e)s, lämmer; 
~ Божий Lamm Gottes

агностик ч філос. Agnostiker m s, =, 
Agnostizist m en, en

агностицизм ч філос. Agnostizis
mus m =

агонізувати agonisieren vi, im Ster
ben liegen* vi, in den letzten Zügen 
liegen* vi

агонія ж мед. Agonie f =,  i¦en, To
deskampf m (e)s, kämpfe

аграматизм ч мед. Agrammatismus 
m =, men

аграрій ч Agrari¦er m s, =
аграрн||ий Agrar, agrarwirtschaft

lich, landwirtschaftlich, Landwirt
schafts; agrarisch; ~а країна Ag
rarland n (e)s, länder; ~а криза 
Agrarkrise f =, n; ~а політика 
Agrarpolitik f =; ~а реформа Bo
den reform f =, en; ~e перенасе  лен
ня agrarische Überbevölkerung

агрегат ч тех. Aggregat n (e)s, e, 
Maschinensatz m -es, -sätzе; ава
рійний ~ ел. Not (strom)| agg regat n 
(e)s, e; котельний ~ Kes sel|ein      
heit f =, en; мийний ~ Wasch|anlage 
f =, n; посівний ~ Sämaschinen satz 
m -es, -sätzе; Drillma schinensatz m 
-es, -sätzе; ракетний ~ aв. Rake
ten satz m -es, -sätzе; турбінний 
~  Tur bi nen  satz m -es, -sätzе

агрегатний Aggregat; ~ стан фіз. 
Aggregatzustand m -(e)s, -ständе

агреман ч політ. Agrement [agre-

ʹmA] n s, s
агресивн||ий aggressiv; (тон то

що) ausfällig; (визивний, заде ри
ку     ва тий) he raus for dernd; ~а війна 
An  griffskrieg m (e)s, e

агресивність ж Aggressivität [v] 
f =

агресі||я ж Aggression f =, en; Ang
riff m (e)s, e, bewaffneter Überfall; 

попередити ~ю eine Aggression 
verhüten 

агресop ч Aggressor m s, ssoren; 
Angreifer m s, =

агроавіація ж Flugzeug|einsatz in 
der Landwirtschaft, landwirtschaftli
ches Flugwesen

агробаза ж agronomischer Stütz
punkt; landwirtschaftliche [agrono
mische] Station

агробіологія ж Agrobiologie f =, 
Agrarbiologie f =

агрогеографія ж Agrargeografіe f 
=, Landwirtschaftsgeografіe f =

агрогідрологія ж Agrarhydrologie f =
агрокліматологія ж Agroklimato

logie f =, Agrarklimatologie f =
агрокультура ж с.г. Agrikultur f =, 

Ackerbau m (e)s
агрокультурн||ий landwirtschaft

lich, agronomisch; ~і заходи agro
no mische Maßnahmen

агрометеорологія ж Agrarme teo
rologie f =, landwirtschaftliche Wet
ter und Klimakunde

агроном ч Agronom m en, en; 
 Landwirt m (e)s, e; дипломова
ний ~ Diplomlandwirt m (e)s, e

агрономічний agronomisch, land
wirtschaftlich

агрономія ж Agronomie f =,  Agrar
wissenschaft f =

агропром ч das Komitee für Agrar
IndustrieKomplex

агропромислов||ий: ~е об’єднан
ня AgrarIndustrieVer|einigung f =, 
n; ~ий комплекс (скор. АПК) Ag
rarIndustrieKomplex т es, e

агропункт ч agronomische Station; 
agrotechnische Beratungsstelle

агротехніка ж Agrotechnik f = 
агротехнічний agrotechnisch 
агрохімія ж Agrochemie f =
аґрус ч бот. 1. (ягода) Stachelbeere 

f =, n; 2. (кущ) Stachelbeerstrauch 
m (e)s, sträucher
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адажіо муз. 1. adagio [dZO]; 2. с 
Adagio n s, s

адам||ів: ~ова голова 1) зоол. (ме
телик) Totenkopfschwärmer m s, =; 
2) бот. Alraun m (e)s, e

адамсит ч хім. Adamsit n (e)s
адаптація ж 1. біол. Adaptie rung f 

=, en, Anpassung f =; en, ~ до ви
соти Höhen|akklimatisation f =, en; 
~ до на вантаження Belastungs| an
pas sung f =, en; ~ до холоду Kälte
anpassung f =, en; соціальна ~ so
ziale Adaptation; 2. філол. (тексту) 
Adap  tierung f =, Adaption f =, en; 
3.: ~ цін ек. Preis|anpassung f =, en

адаптер ч 1. рад. Ton|abnehmer m s, 
=; 2. тех. Adapter m s, =

адаптеризація ж рад. Ton|ab nah  
me f =, n

адаптивн||ий anpassungsfähig, ada
p tiv; ~е управління Adaptiv steu e
rung f =, en, Anpass|steuerung f =, 
en

адаптивність ж Anpassungsfähig
keit f =, en, Anpassungsvermögen 
n s

адаптований adaptiert, angepasst 
адаптування с Anpassung f =
адаптувати adaptieren vt, anpassen 

vt
адаптуватися 1. sich anpassen (до 

чогось D.); ~ до клімату sich dem 
Kli ma anpassen, sich akklimatisie
ren; 2. перен. (звикaти) sich ge
wöhnen (до чогось an A.)

адвент ч Advent [v] m (e)s
адвентист ч Adventist [v] m en, 

en
адвербіалізація ж філол. Adverbi

alisierung [v] f =, en
адвербіальний філол. adverbial 

[v], umstandswörtlich, Adverbial
адвокат ч 1. Rechts|anwalt m (e)s, 

-wäl tе, Anwalt m -(e)s, -wältе, Ad
vokat [v] m en, en; 2. перен. Für
sprecher m s, =

адвокатськ||ий: ~а палата An   
waltskammer f =, n; ~а пра к тика 
An waltspraxis f =, xen 

адвокатура ж 1. збірн. Advoka
tur f =, Anwaltschaft f =, Rechts| an
waltschaft f =; швейц. Verteidi  ger|
amt n (e)s, ämter; 2. (ді      яль    ність) 
Anwaltstätigkeit f =

адгезія ж фіз. Adhäsion f =, Haftfes
tigkeit f =

адекватний adäquat; (на леж ний, 
від  повідний) ent spre chend, an ge
mes sen; (узгоджений, одно стай
ний) über|einstimmend

адекватнiсть ж Adä quanz f =; An
gemessenheit f =

аденоїд ч мед. Rachenmandel ver
grö ßerung f =, en

аденома ж мед. Adenom n s, e; 
~ бронхів Bronchial|adenom n s, 
e; ~ легень Lungen|adenomatose 
f =; ~ щитовидної залози Schild
drüsen|adenom n s, e

адепт ч Adept m en, en
ад’єктивація ж філол. Adjekti vie

rung [v] f =, en
ад’єктивний adjektivisch [v]
аджар||ець ч Adshare m n, n; ~ка 

ж Adsharin f =, nen
аджарський adsharisch 
адже 1. (для підсилення вислов лю   

ва ної думки) doch, denn, eben, ja; 
2. (тому що, бо) da, weil

адиге||єць ч Adyge m =, =; ~йка ж 
Adygin f =, nen

адигейськ||ий ady ge¦isch; ~а мова 
die ady ge¦ i sche Sprache; (лише з ар  
тиклем) Adyge¦ische n n; (за звич. 
без артикля) Adyge¦isch n =/s

адинамія ж мед. Adynamie f =
адинамічн||ий: ~а депресія adyna

mische Depression
адміністративн||ий administra tiv, 

Verwaltungs; ~а влада Amts ge walt 
f =; ~а оди ниця Vеr wal tungs  |einheit 
f =, en; ~а осо ба Trä ger der Ver
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waltung; ~е верховенство Verwal
tungs ho     heit f =; ~е повноваження 
Ver       waltungsbefugnis f =, se, Verwal
tungsvollmacht f =, en; ~е по ка  
ран   ня Verwal tungs| straf maß nah                        me 
f =, n; ~е порушення Ord    nungs 
wid rigkeit f =, en, Ver  wal  tungs| 
über tretung f =, en, Ver wal  tungs
rechts  verletzung f =, en ; ~е право 
Ver waltungsrecht n (e)s; ~е роз по
рядження Ver| ord  nung f =, en; ~e 
стягнення Ord nungs|strafe f =, n; 
~ий апарат Verwaltungs|apparat m 
(e)s, e, Lei tungs|apparat m (e)s, 
e, Verwaltung f =, en; ~ий арешт 
Zivilhaft [v] f =; ~ий округ Re
gierungsbezirk m (e)s, e, Verwal
tungsbezirk m (e)s, e; ~ий орган 
Verwaltungs|organ m s, e, Verwal
tungsbehörde f =, n; ~ий орган 
землі (ФРН, Австрія) Landesbe
hörde f =, n; ~ий персо нал (ус
танови, підприємства тощо) 
Füh    rungspersonal n s; ~ий по діл 
ver  waltungsmäßige Einteilung, Ver
wal tungs|einteilung f =, en; ~ий 
суд Verwaltungsgericht n (e)s, e; 
~ий штраф Ordnungsstrafe f =, n, 
Zwangsstrafe f =, n; в ~ому по ря  
д      ку auf dem Verwaltungswege [Ver
fügungswege], verwaltungs       mä         ßig

адміністративно-госпо дар ський 
Wirtschafts und Verwaltungs

адміністративно-правовий ver
waltungsrechtlich

адміністративно-терито рі аль   ний 
administrativterritorial; ~ лад admi
nistrativterritoriale Gliederung

адміністративно-управлін ськ||ий: 
~ий персонал Lei tungs und Ver
waltungspersonal n s, Verwaltungs
personal n s; ~і витрати Leitungs 
und Len kungskosten pl 

адміністратор ч Verwalter m s, =; 
(у готелі) Empfangs|chef [SEf] m 
s, s; ~ бази даних комп. Daten

bankverwalter m s, =; ~ завдань 
комп. TaskMa na ger m s, =; ~ ме
режі комп. NetzManager m s, =; 
~ пам’яті комп. Speicherverwalter 
m s, =; ~ си с теми комп. System
verwalter m s, =

адміністрація ж 1. Administration f 
=, en, Verwaltung f =, en, Verwal
tungsbehörde f =, n; 2. (у готелі) 
Rezeption f =, en

адмініструвати administrieren vt
адмірал ч Admiral m s, e/австр. 

räle
адміралтейство с Admiralität f =; 

Marineamt n (e)s, ämter
адміралтейський Admiralitäts
адміральський Admirals; ~ ко

рабель Admiralsschiff n (e)s, e
адоніс ч 1. міф. Adonis f =; 2. бот. 

Adonisrös|chen n s, =, Teufels|auge 
n s, n

адоптація ж Adoption f =
адоптувати adoptieren vt, an Kindes 

Statt annehmen*
адреналін ч Adrenalin n s
адрес ч (письмове привітання) 

Glück wunschschreiben n s, =; ві
тальний ~ Begrüßungsschreiben n 
s, =

адрес||а ж 1. (напис на поштовому 
відправленні) Adresse f =, n, Brief|
anschrift f =, en, Anschrift f =, en; 
2. (позначення місця проживання) 
Wohn|ort m (e)s, e, Wohn|anschrift 
f =, en; до машня ~a Privat|adresse 
[v] f =, n; військ. Heimat|anschrift 
f =, en; 3. (місцезнаходження до
кумента) Signatur f =, en; 4. (міс
цезнаходження інформації) Ad
res se f =, n; вхідна ~a Ruf|adresse 
f =, n; зворотна ~a Absender 
m s, =; символічна ~a Pseu
do       adresse f =, n; фіктивна ~a 
Schein |  adresse f =, n; ~a даних 
Daten|adresse f =, n; ~a блоку 
пам’яті Speicher|adresse f =, n; ~a 
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інформації в обчислювальній 
машині Maschinen|adresse f =, n; 
~a команди Befehls|adresse f =, n; 
³ це сказано на твою ~у das ist 
an deine Adresse gerichtet; попас
ти не за ~ою an die falsche Adres se 
[an den Unrechten, an den Fal schen] 
kommen* [geraten*] vi (s)

адресант ч Absender m s, =, 
Brief|absender m s, =

адресат ч Empfänger m s, =; ~ ви
був (помітка на конверті) Emp
fänger verzogen; ~а неможливо 
знайти Empfänger nicht zu ermit
teln; Empfänger unbekannt; лист 
повернувся назад через від сут
ність ~а der Brief kam als unbe
stellbar zurück

адресація ж Adressierung f =, en; 
~ файлу Datei|adressierung f =

адрес||ний Adress; ~а допомога 
Ad  resshilfe f =; ~а рек лам на роз
силка DirektMai ling [ʹmeI] n 
s, s; ~ий алго ритм Ad res sen |al
gorithmus m =, men; ~ий простір 
пам’яті Spei cher| ad ress raum m (e)
s, -räumе

адрес||ний Adress; ~а книга Ad 
ressbuch n (e)s, bücher; ~ий стіл 
Einwohnermeldeamt n (e)s, ämter 

адресувати adressieren vt; (на пра
вляти) richten vt (ко мусь an А.)

адсорбент ч хім. Adsorbens n =, 
benzi¦en/bentia

адсорбован||ий adsorptiv, adsor
biert; ~а вода Adsorptionswasser n

адсорбувати adsorbieren vt
адсорбція ж хім. Adsorption f =; 

~ шкідливих речовин Schadstoff|
adsorption f =; ~ домішок Fremd
stoff|adsorption f =

ад’юнкт ч Adjunkt m en, en
ад’ютант ч військ. Adjutant m en, 

en
аерарій ч мед. Luftbadeanstalt f =, 

en, Luftbad n (e)s, bäder

аератор ч Lüfter m s, =, Belüfter 
m s, =, Belüftungsgerät n (e)s, e; 
мет. Sandlockerer m s, =

аерація ж Durchlüftung f =, en, 
Belüftung f =, en; мед. freie Lüf
tung; мет. Auflockerung f =, en; 
~ ґрунту Boden(durch)lüftung f =, 
en; ~ води Wasser(durch)lüftung f 
=, en; ~ борошна Durchlüftung des 
Mehls

аeроакустика ж Luftschalltechnik 
f =

аероб ч біол. Aerobi¦er m s, =
аеробіка ж Aerobic n s/f =
аeробiоз ч біол. Oxibiose f =
аеробіонт ч біол. Aerobiont m -en, -еn
аeробн||ий біол. aerob; ~е гниття 

Aerobenfäulnis f =; ~і дріжджі At
mungshefe f =, n, Lufthefe f =, n; ~і 
мікроорганізми Aerobi¦er pl

аеробус ч Airbus [ʹE:r] m ses, se
аеровокзал ч Flughafengebäude n 

s, =; Abfertigungshalle f =, n
аерогенн||ий aerogen; ~е заражен

ня aerogene Ansteckung
аерогеозйомка ж geologische 

Luft |   aufnahme f =, n
аeрогiдродинамiка ж Strömungs

lehre f =, Strömungsmechanik f =
аeрограф ч Farbspritzer m s, =, 

Luftpinsel m s, =, Spritz|apparat m 
-(e)s, -е, Spritzpistole f =, n

аeрографiя ж Aerographie f =, 
Farbsprühverfahren n s, =, Spritz|
appretur f =, en

аeродинамiка ж Aerodynamik f =, 
Flugmechanik f =

аeродинамічн||ий aerodynamisch, 
strömungsdynamisch, strömungs
tech nisch; ~а ком пен сацiя ав. 
Ausgleichsfläche f =, n; ~а тiнь 
Luftschatten m s, =; ~а труба aero
dynamisches Rohr, Wind kanal m s, 
näle; ~е гальмо Luftwiderstands
bremse f =, n; ~ий опір aerodyna
mischer Widerstand, Luftwiderstand 
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m (e)s, Strömungswiderstand m (e)
s, Windwiderstand m (e)s; ~ий ста
бiлiзатор Stabilisie rungsflosse f =, 
n; ~i сили aerodynamische Krä fte, 
Luftkräfte pl

аeродром ч Flugplatz m -es, -plätzе
аeрожoлоб ч Pneumafließrinne f =, 

n, Pneu ma rinne f =, n, pneumati
sche Fließ rin ne

аерозйомка ж див. аерознімання 
аерознімання c Luft |   aufnahme f =, 

n, Luftbild|aufnahme f =, n
аeрозоль ч 1. фіз. Aerosol n s, e; 

2. (балончик) Spray [ʹSpre:/ʹspre:]
m/n s, s

аерозольн||ий Aerosol; ~a каме
ра Aerosolkammer f =, n, Aerosol
sprühkammer f =, n; ~ий апарат 
Aerosolgerät n -(e)s, -е, Zerstäuber 
m s, =; ~ий препарат Nebelmittel 
n s, =, Vernebelungsmittel n s, =

аeрозольтерапiя ж мед. Aerosol
therapie f =, i¦en, Aerosolbehand
lung f =, en

аeроiонiзацiя ж Aero|ionisa tion f =, 
en, Luft|ionisation f =, en

аeроiоноiнгаляцiя ж мед. Aero| io
no|inhalation f =, en

аeроiонотерапiя ж мед. Aero| io no
therapie f =, i¦en

аeроклуб ч Fliegerklub m s, s
аeрологiя ж Aerologie f =
аерометр ч Aerometer n s, =
аeромеханiка ж Aeromechanik f =, 

Flugmechanik f =
аеронавігаційний: ~ вогонь Posi

tionsfeuer n s; ~ компас Luftfahrt
kompass m es, e

аeронавiгацiя ж Flugnavigation 
[v] f =, Luftnavigation f =

аeронавт ч Aeronaut m -en, -еn, 
Luftschiffer m s, =

аeронавтика ж Luftfahrt f =, Aero
nautik f =

аeроотит ч мед. Aero|otitis f =, ti
den, Flieger|otitis f =, tiden

аeроплан ч (заст.) ч Flugzeug n (e)
s, -е; заст. Aeroplan m -(e)s, -е

аeропорт ч Flughafen m s, häfen; 
~ призначення Bestimmungs
flugha fen m s, häfen, Zielflughafen 
m s, häfen

аeросани мн Propellerschlitten pl
аeросинусит ч мед. Aerosinusitis f 

=, ti den, Barosinusitis f =, ti den
аeростат ч Luftballon [͵lON] m s, 

s; ~ (повітряного) загородження 
Sperrballon m s, s

аеростатика ж Aerostatik f =
аеростатичний aerostatisch; ~ пiд

шипник Luftlager n s, =
аеротенк ч Belüftungsbecken n s, =, 

Belüftungs|anlage f =, n; (з актив
ним мулом) Be lebt|schlamm|anla ge f 
=, n, Belebt|schlammbecken n s, =

аeротерапiя ж мед. Aerotherapie f 
=, i¦en, Luftbehandlung f =, en

аeрофагiя ж мед. Aerophagie f =, 
i¦en, Luftschlucken n s

аeрофiли мн біол. Aerophile pl, ob
ligate Aerobi¦er

аeрофiльтр ч Belüftungsfіlter n s, =
аeрофотоапарат ч Luftbild| auf nah

megerät n -(e)s, -е, Luftbildkamera f 
=, s

аeрофотограмметрiя ж Aeropho
togrammetrie f =, Luftbildmessung f 
=, en

аерофотознімання c Luftbild| auf
nahme f =, n

аерофотознімок ч Luftbild n (e)s, 
-еr

аeрофототопографiя ж Aeropho
totopographie f =, Lichtbildtopogra
phie f =

аерувати belüften vt, durchlüften vt; 
мет. auflockern vt

аж 1. ja (eben), ja (sogar); він хво
рий, ~ блідий er ist krank, ja sogar 
blass; ~ геть ganz und gar; ~ гульк 
[~ ось, от ~] plötz lich, auf einmal 
da, sieh da, ehe man sich’s verse
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hen hat; ~ надто gar zu (sehr); 
~ ніяк не durch|aus nicht, gar nicht, 
keineswegs; 2. (перед під рядним 
на слідковим реченням) so dass; за
гриміло голосно, ~ дитина про
кинулася es donnerte laut, so dass 
das Kind erwachte; (перед під ря д
ним реченням часу) bis, bis erst, bis 
dass; будь вдома, ~ доки я тобі не 
подзвоню bleibe zu Hause, bis ich 
dich anrufe

ажитація ж мед. Agitiertheit f = 
ажитивн||ий: ~а депресія мед. agi

tierte Depression
ажіо c ек. Agio [ʹa:8O] n s, Aufgeld 

n (e)s
ажіотаж ч 1. (сильне збудження) 

Auf regung f =, en; (галас, шум) 
Rummel m s, =; 2. ек. Agiotage 
[aZJO ʹta:Zq] f =, n; Ansturm m (e)s, 
-stürmе; бір жовий ~ Börsenspeku
lation f =, en

ажур1 ч Ordnung f =; ³ все в ~і al
les ist in bester [schönster] Ordnung; 
розм. alles ist im Lot [in  Butter]

ажур2 1. ч фін. Tagfertigkeit f =, 
en; 2. фін. à jour [aʹZu:r], auf dem 
Laufenden, mit dem Tag der Rech
nungslegung

ажур3 ч текст. Geflecht n -(e)s, fі-
li granes Muster, durchbrochenes Ge
webe

ажурн||ий 1. durchbrochen; (про
зо рий) durchsichtig; ~а панчоха 
(гратчаста, решітчаста) Netz
strumpf m -(e)s, -strümpfе; ~а робо
та durchbrochene [feine] Ar beit; ~а 
тка нина Ajourware [aʹZu:r] f =, n, 
durchbrochenes Gewebe; ~ий ор
намент архіт. Maßwerk n (e)s, 
e; ~ий шов durchbrochene Naht; 
2. перен. fein gemacht

азалія ж бот. Azali¦e f =, n, Azalee 
f =, e¦en

азарт ч (пристрасть) Leiden schaft  
f =, en (für A) Leiden schaft lichkeit 

f =; (зав зяття) Eifer m s; грати 
з ~ом leidenschaftlich spielen vt; ³ 
увій ти в ~ in Eifer geraten* vi (s), 
sich er|eifern

азартн||ий Hasard, leidenschaftlich, 
hitzig; ~а гра Glücksspiel n (e)s, e; 
(захоплююча) hinreißendes Spiel

азбест ч мін. Asbest m (e)s, e 
азбестов||ий Asbest; ~а обшивка 

As best|umhüllung f =, en; ~е по
кривало (для гасіння пожежі) 
As bestdecke f =, n; ~а прокладка 
 As best|unterlage f =, n; ~ий за
хисний одяг Asbestschutz kleidung 
f =

азбука ж 1. (алфавіт) Alphabet 
n (e)s, e, Abc [a:be:ʹtse:] n =, =; 
2. (буквар) Fibel f =, n; 3. (си с
те ма умовних знаків) Alpha bet 
n (e)s, e; нотна ~ Noten schrift 
f =, en; ~ глухонімих Daktylo
lo   gie f =, Fingersprache f =, n; 
~ слі  пих Blindenschrift f =, en; 
телеграфна ~ Telegrafen|alphabet 
n (e)s, e; семафорна ~ мор. 
Wink(flaggen)|alphabet n (e)s, e; 
~ Морзе Morsealphabet n (e)s, e; 
4. перен. Anfangsgründe pl, ABC 
[a:be:ʹtse] n =, s/=

азбучн||ий 1. alphabetisch; 2. пе рен. 
ele mentar, allbekannt; ~а істина 
Binsenweisheit f =, en; так це ж ~а 
істина! das gehört doch zum Abc!

азербайджан||ець ч Aserbaidsha
ner m s, =; ~ка ж Aserbaidshanerin 
f =, nen

азербайджанськ||ий aserbaidsha
nisch; ~а мова die aserbaidsha
nische Sprache; (лише з артиклем) 
Aserbaidshanische n n; (зазвич. без 
артикля) Aserbaidshanisch n =/s

азимут ч астр. Azimut n (e)s
азимутальний azimutal
азіат ч Asiat m en, en
азіатський asia tisch
азійський див. азіатський
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азосполука ж хім. Stickstoffver bin 
dung f =, en, Azoverbindung f =, en

азот ч Stickstoff m (e)s (хім. знак 
N); закис ~у Stickstoff|oxid n (e)s, 
Lachgas n es; оксид ~у Stick|oxyd 
n (e)s, Stickstoffmonoxid n (e)s

азотист||ий хім. salpetrig; stickstoff
haltig; ~а кислота salpetrige Säure

азотистокислий salpetrigsauer
азотн||ий Stickstoff; ~а кислота 

Sal  petersäure f =; ~а установка 
Stick stoffgewinnungs|anlage f =, n; 
~e добриво Stickstoffdünger m s, 
=; ~ий мостик Stickstoffbrücke f 
=, n

азотно-кислий salpetersauer
азотно-туковий Stickstoffdünger
азотовмісний stickstoffhaltig
азотування с хім. Nitrierung f =, 

en, Nitrieren n s
азотувати хім. nitrieren vt
аз||и мн Anfangsgründe pl; ви в ча

ти ~и ein ABCSchütze sein* vi (s); 
то рочити ~и nicht über die An
fangsgründe hinauskommen* vi (s); 
по       чи нати з ~ів ganz von vor ne an
fangen* vi, vt

аїр ч бот. Kalmus m ses, se
ай ach!, au!, о weh!
айва ж бот. 1. (плід) Quitte f =, n; 

грушоподібна ~ Birnenquitte f =, 
n; 2. (дерево) Quittenbaum m (e)
s, bäu me

айкідо c Aikido n s/=
айлант ч бот. Götterbaum m (e)s, 

bäume
айнтопф ч (густий суп) Eintopf m 

(e)s, töpfe
айсберг ч Eisberg m (e)s, e
айстра ж бот. Aster f =, n
академізм ч Akademismus m =
академік ч Akademiemitglied n (e)s, 

er, Mitglied der Akademie
академічн||ий akademisch; ~а від

пустка Freistellung von der Lehre; 
~а го дина akademische Stunde; дві 

~i години [розм. пара] Doppelstun
de f =, n; ~ий рік Studi¦enjahr n (e)
s, e

академія ж Akademie f =, i¦en; 
~ наук Akademie der Wissenschaf
ten; ~ мистецтв Akademie der 
Künste; сільськогосподарська 
~ Landwirtschafts|akademie f =, i¦en

акант ч 1. бот. Akanthus m =, =/
thi; 2. архіт. Akanthusblatt n (e)s, 
blätter

акафіст ч рел. Akathistos m =, toi
акація ж бот. Akazi¦e f =, n; біла 

~ бот. Schotendorn m (e)s, e; 
жовта ~ бот. Erbsenstrauch m (e)
s, sträu cher; срібляста ~ бот. 
Silber|aka zi¦e f =, n

акваланг ч (Pressluft)Tauchgerät n 
(e)s, e

аквалангіст ч Sporttaucher m s, =, 
Tauchschwimmer m s, =

аквамарин ч Aquamarin m s, e
акванавт ч Aquanaut m en, en
акваплан ч Aquaplan m (e)s, e
аквапланіст ч Wellenreiter m s, =
аквареліст ч мист. Aquarellmaler 

m s, =
акварел||ь ж 1. (фарба) Aquarell

farbe f =, n, Wasserfarbe f =, n; 
писати ~лю aquarellieren vt, vi; in 
Wasserfarben malen vt, vi; 2. (кар
тина) Aquarell n (e)s, e, Aquarell
bild n (e)s, er

акварельн||ий мист. Aquarell, 
Was  ser farben, wasserfarben; ~а 
фар      ба Aquarellfarbe f =, n; ~ий 
жи во пис Aquarellmalerei f =; ~ий 
портрет Aqua rellbildnis n ses, se

акваріум ч Aquarium n s, ri¦en
акваріуміст ч Aquarianer m s, =
акваріумн||ий: ~а риба Aqua ri¦en

fіsch m (e)s, e
акватинта ж полігр. Aquatinta f =
акватипія ж полігр. Wasserfarben

druck т (e)s, Aquatypie f = 
акваторія ж Wasserfläche f =, n; 
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Becken n s, =, Wasserbecken n s, 
=; (для водних транспортних за 
собів) Start und Landefläche f =, n, 
~ порту Gesamtwasserfläche einer 
Ha fen|anlage, Hafenwasser n s, 
wäs  ser

акведук ч 1. (водопровідний) Aquä
dukt m (e)s, e, Wasserleitungsbrü
cke f =, n; 2. (каналу) Kanalbrücke 
f =, n

аквізиція ж ек. Akquisition f =
акин ч Akyn m (e)s, e
акінезія ж мед. Starre f =, Akinesie 

f =
акліматизація ж Akklimatisation 

f =, en, Eingewöhnung f =
акліматизувати akklimatisieren vt, 

eingewöhnen vt, heimisch machen 
vt; ~ся sich akklimatisieren, sich 
ein  gewöhnen, heimisch werden* 
vi (s)

акомодація ж Angleichung f =, en, 
Akkommodation f =, en

акомпанемент ч Begleitung f =, en; 
під ~ рояля mit Klavierbegleitung 
[v]

акомпаніатор ч Begleiter m s, =
акомпанувати begleiten (комусь A.)
аконіт ч бот. Eisenhut m -(e)s, -hütе, 

Асоnitum n s, ten
акорд ч Akkord m (e)s, e; взяти 

~ einen Akkord greifen* [anschla
gen*]; заключний ~ тж. перен. 
Schluss|akkord m (e)s, e, Ausklang 
m (e)s

акордеон ч Akkordeon n s, s; 
жарт. Quetschkommode f =, n

акордеоніст ч Akkordeonist m en, 
en, Akkordeonspieler m s, =

акордн||ий Akkord; ~а робота 
Akkord|arbeit f =, en, Stück lohn|
arbeit f =, en; ~а плата Akkord
lohn m (e)s, löhner; (поштучна) 
Stücklohn m (e)s, löhner; (перев. 
у будівництві) Objektlohn m (e)s, 
löhner

акр ч с.г. Асrе [ʹe:kqr] т s, s
акредитація ж фін., політ. Akk re

ditierung f =, en; (надання пов но
важень) Bevollmächtigung f =, en; 
(посвідчення, засвідчення) Beglau
bigung f =, en; ~ посла Beglau bi
gung eines Botschafters

акредитив ч фін. Akkreditiv n s, 
e; Kreditbrief m (e)s, e; (до
рожній чек) Reisescheck m s, s; 
безвідкличний ~ unwiderrufliches 
Akkreditiv; документарний ~ do   
ku mentarisches Akkreditiv; не по
діль ний ~ unteilbares Akkreditiv; 
під тверджений ~ bestätigtes Akk
reditiv; ~ на пред’явника Sicht |
ak kreditiv n s, e; відкрити ~ ein 
Akkreditiv er|öffnen [erstellen]

акредитивн||ий Akkreditiv; Be
glaubigungs; ~а грамота політ. 
Beglaubigungsschreiben n s, =; ~а 
форма розрахунків Akkreditiv
verfahren n s, =

акредитувати 1. фін. akkreditie ren 
vt; (надавати пов но важення) be
vollmächtigen vt; 2. політ. akkredit
ieren vt; (посла) beglaubigen vt

акрил ч Akryl n s
акробат ч Akrobat m en, en; по

вітряний ~ Luft|akrobat m en, en
акробатика ж Akrobatik f = 
акробатичний akrobatisch
акробатка ж Akrobatin f =, nen
акровірш ч літ. Akrostichon [cOn] п 

s, chen/cha
акрополь ч іст. Akropolis f =, po

len
акселератор ч (ножний) Gaspedal 

n s, e; (ручний) Gashebel m s, =
акселерація ж біол., авт. Akze

leration f =
аксельбант ч Achselschnur f =, 

schnüre/рідко n
аксесуар ч Zubehör п (e)s, e, Bei

werk п (e)s, e
аксіальний axial; ~ зазор Axialspiel 
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n (e)s, e; ~ зв’язок хім. axiale 
Bindung; ~ рефлекс axialer Reflex; 
~ тромб Axialthrombus m =, ben 

аксіально-поршневий Axialkol
ben; ~ двигун Axialkolbenmotor m 
s, en; ~ насос Axialkolbenpumpe f 
=, n

аксіома ж мат., філос. Axiom n s, 
e, Grundsatz m -es, -sätzе 

аксіоматичний axiomatisch
акт ч 1. (дія) Akt m (e)s, e, Akti on f =, 

en, Hand lung f =, en; (вчи  нок) Tat 
f =, en; мов лен  нє вий ~ Sprech|akt 
m (e)s, e; ~ агресії Angriffs|akt 
m (e)s, e, Aggressions|akt m (e)
s, e, Aggressionshandlung f =, 
en; ~ ви магання erpresserischer 
Akt, Er  pressung f =, en; ~ дружби 
Freund  schaftsbezeigung f =, en; 
~ сва вілля Willkür|akt m (e)s, e; 
2. юр. (документ) Urkunde f =, 
n, Akte f =, n; Aktenstück n (e)
s, e; заключний ~ Schluss|akte 
f =, n, Abschlussprotokoll п s, e; 
обвинувачувальний ~ Anklage
schrift f =, en; оригінальний 
~ Original|urkunde f =, n; рекла
маційний ~ ек. Mängelrüge f =, 
n, Reklamation f =, en; ~и гро ма
дянського стану Personen stands
register n s, =; ~ ви про бовувань 
тех. Prüf(ungs)protokoll n s, e, 
Prüfzeugnis n ses, se; ~ на вічне 
користування землею Urkunde 
für ewige Bodennutzung; ~ капіту
ля ції Kapitulations|urkunde f =, n; 
3. (опис встановлених фактів) 
 Protokoll n s, e; ~ прийому Ab
nahmeprotokoll n s, e; ~ про 
нещасний випадок Unfallproto
koll n s, e; скласти ~ ein Proto koll 
aufnehmen* (про щось über A.); 
 aktenkundig ma   chen vt; 4. театр. 
Akt m (e)s, e, Aufzug m (e)s, zü
gе; трагедія на п’ять ~ів Tragö di¦e 
in fünf Akten [Aufzügen]

актив ч 1. іст. Aktiv n s, s, aktive 
[v] Mitglieder pl; батьківський 
~ Eltern|aktiv n s, s; 2. фін. Ak
tiva [v] pl, Aktivbestand m (e)
s, -ständе; Guthaben n s, =, Aktiv
posten m s, =; ~ і пасив Aktiva und 
Passiva [v]; ~и банку Bank|aktiva 
pl, Bankguthaben n s, =; ~и y ва
люті Devisenguthaben n s, =; ма  ти 
в ~і guthaben vt; 3. філол. Aktiv n s, 
Aktivum [v] n s/va, Tatform f =, 
en, Tätigkeitsform f =, en

активатор ч хім. Aktivator [v] m s, 
toren, Verstärker m s, =

активація ж Aktivieren [v] n s, 
Aktivierung f =, en

активізація ж Aktivierung [v] f =, 
en 

активізувати aktivieren [v] vt; ~ся 
aktiviert werden*, lebhafter [ak     ti ver] 
werden* vi (s); (за во рушитися) rüh 
rig werden* vi (s); (бу ти причиною, 
викликатися) her   vor geru fen wer
den*

активіст ч Aktivist [v] m en, en, 
Funktionär m s, e, aktives Mitglied

активістка ж Aktivistin f =, nen, 
Funktionärin f =, nen, aktives Mit
glied

активн||ий 1. aktiv; (діяльний) tä tig; 
(енергійний) tatkräftig; (ділови тий) 
geschäftig; (рухливий) rührig; ~а 
боротьба aktiver [v] [tatkräftiger] 
Kampf; ~а участь aktive [tätige] 
Teil nah me, aktiver [tä  tiger] Anteil 
(в чо   мусь an D.); ~ий праців ник 
 tä tiger [aktiver] Mit |arbeiter; Akti 
vist  m en, en; ~o боротися aktiv 
 [tat kräf tig] kämpfen (за щось für A.); 
 бра ти ~у участь aktiv teil neh men* 
vi (в чомусь an D.); 2. тех., фін. 
aktiv, Aktiv, wirksam, Wirk; ~а 
па  м’ять тех. (за па м’ятовуючий 
при        стрій) Aktivspei cher т s, =; 
~а потужність ел. Wirkleistung f 
=, en; ~а стаття ба лансу aktiver 
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Bi lanzposten, Aktivposten m s, =, 
Aktivposition f =, -еn; ~e вибор че 
право ak tives Wahlrecht; ~е залізо 
aktives Eisen; 3. філол. aktiv 

активність ж Aktivität [v] f =, Ge
schäftigkeit f =, Tätigkeit f =; Rührig
keit f =; трудова ~ Arbeits|aktivi tät 
f =; сонячна ~ астр. Sonnen|a kti
vi tät f =, Solar|aktivität f =, Son nen
tä tig keit f =; ділова ~ geschäft li   che 
 Aktivität, Geschäftstätigkeit f =; 
проя вити ~ Aktivität an den Tag 
legen; aktiv [tä tig, tatkräftig, ge
schäftig, rührig] werden* vi (s)

актиній ч Aktinium n s (хім. знак 
Ас)

актинія ж зоол. Aktini¦e f =, n, See
rose f =, n

актов||ий 1. Akten, Urkunden, ak
tenmäßig; ~ий папір Aktenpapier 
n s, Stempelpapier n s; ~і збори 
Aktengebühr f =, en; (за послуги 
адміністративних органів) Ver
waltungsgebühr f =, en; 2.: ~a залa 
Аu la f =, len/s =; (у ВНЗ) Audito
rium maximum, Audimax n es, e

актор ч 1. Schauspieler m s, =, 
Bühnenkünstler m s, =; головний 
~ (виконавець головної ролі) Haupt
darsteller m s, =; комічний ~ Ko
miker т s, =; трагічний ~ Tragöde 
m n, n; 2. перен. Komödiant m en, 
en; Schauspieler m s, =

акторськ||ий Schauspiel; schau
spielerisch; darstellerisch; ~а праця 
die darstellerische Leistung; ~е ми
стецтво Schauspielkunst f =

акторство с Schauspielertätigkeit f =
актриса ж Schauspielerin f =, nen
актуальн||ий aktuell, zeitnah, zeit

gemäß; zeitgebunden, zeitbezogen; 
~е питання eine aktuelle [akute, 
brennende] Frage

актуальність ж Aktuali tät f =, Zeit
nähe f =, Zeitbezogenheit f =; це 
втратило свою ~ das ist nicht mehr 

aktuell, das hat nichts mehr auf sich
акула ж зоол. Haifіsch m (e)s, e, 

Hai m (e)s, e; блакитна ~ зоол. 
Blau hai m (e)s, e

акумулювати akkumulieren vt, spei
chern vt, ansammeln vt

акумулятор ч тех. Akkumulator m 
s, toren, Sammler m s, =, Akku m 
s, s; авт. Batterie f =, i¦en 

акумуляторна ж Akkumulatoren
raum m -(e)s, -räumе, Akkuraum m 
-(e)s, -räumе, Batterieraum m (e)s, 
-räumе

акумуляція ж Akkumulation f =, 
en, Aufspeicherung f =, en; ~ ка
піталу Akkumulation des Kapitals, 
Kapital| akkumulation f =, en

акупунктура ж мед. Akupunktur f 
=, en, Nadelstechen n s

акуратний (точний) genau, prä
zis(e); (в часі) pünktlich, prä zis(e); 
(ретельний) sorgfältig; (охайний) 
sauber; (надзвичайно аку ратний, 
точний, педантичний) penibel

акуратність ж Genauigkeit f =; 
Pünktlichkeit f =; Sorgfalt f =; Sau
berkeit f =; Penibilität f =

акустика ж 1. (розділ фізики) Akus
tik f =, Schall|lehre f =; 2. (чутність 
у приміщенні) Akustik f =, Klang
wirkung f =

акустичн||ий akustisch; ~а агнозія 
akustische Agnosie, Seelentaubheit 
f =; ~а комфортабельність (кузова) 
Innengeräuschkomfort [͵f%r] m s; 
~ий екран Schallwand f =, wände

акушер ч Geburtshelfer m s, =
акушерка ж Hebamme f =, n, Ge

burtshelferin f =, nen
акушерський ge burts hilflich, Ge

burtshelfer, Entbin dungs
акушерство c Geburtshilfe f =
акцент ч 1. (наголос) Akzent m (e)

s, e, Betonung f =, en; (знак на
голосу) Betonungszeichen n s, =; 
ро бити ~ перен. einen besonde
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ren Akzent [Nachdruck] legen (на 
чо мусь auf А.); без ~у akzentfrei; 
 го во рити німецькою мовою без 
~у ak zentfreies Deutsch sprechen*; 
2. (іншомовна вимова) Akzent m 
(e)s, e, Aussprache f =, n; (інтона 
ція) Tonfall m -(e)s, -fällе

акцентологія ж філол. Akzentlehre 
f =, Akzentologie f =

акцентуація ж філол. Betonung f =, 
Akzentu|ierung f =

акцентування с 1. див. акцен ту
а  ція; 2. перен. Akzentu|ierung f =, 
(nachdrückliche) Beto nung

акцентувати філол., тж. перен. 
(на        голошувати) akzentu|ieren vt, 
be   to nen vt; перен. Akzente setzen 
[verteilen]; особливо ~ mit Nach
druck betonen vt

акцепт ч 1. юр., політ. Einverständ
nis zum Vertrags|anschluss; 2. фін. 
Akzept n (e)s, e; ~ векселя An
nahme des Wechsels, Wechsel|akzept 
n (e)s, e

акцептант ч фін. Akzeptant m en, 
en

акцептувати фін. akzeptieren vt, an
nehmen* vt

акцесорний akzessorisch
акциз ч ек. Akzise f =, n, Verbrauchs|

steuer f =, n
акцизний ек. Akzise; ~ збір Ak zi

se|einnahme f =, n, Akzise f =, n
акціонер ч Aktionär m s, e; Ak ti¦

en|inhaber m s, =; ~ з кон троль
ним пакетом акцій Mehr heits| ak
tionär m s, e

акціонерний Akti¦en; ~ капітал 
Ak  ti¦en kapital n s, e/li¦en

акці||я1 ж (цінний папір) Akti¦e f =, 
n; засновницька ~я Gründungs| 
ak  ti¦e f =, n; ~я на пре д’явника 
Inhaber|akti¦e f =, n; вла сник ~й 
Akti¦enbesitzer m s, =, Ak ti¦enhalter 
m s, =

акція2 ж (дія) Aktion f =, en; ди

пломатична ~ diplomatische Ak
tion, diplomatischer Vorstoß, diplo
matisches Vorgehen; політична 
~ politische Aktion [Maßnahme]

албан||ець ч Albaner m s, =; ~ка ж 
Albanerin f =, nen

албанськ||ий albanisch; ~а мова die 
albanische Sprache; (лише з ар ти к
лем) Albanische n n; (зазвич. без 
ар тикля) Albanisch n =/s

алгебра ж Algebra f =, Buchstaben
rechnung f =

алгебраїчн||ий algebra¦isch, Buch
staben; ~а величина algebra¦ische 
Größe, Buchstabengröße f =, n; ~е 
рівняння algebra¦ische Gleichung, 
Buchstabengleichung f =, en

алгоритм ч Algorithmus m =, men; 
теорія ~ів Algorithmentheorie f =, 
i¦en

але aber; (проте) dennoch, doch, je
doch; (після заперечення) son dern; 
~ ж aber doch; не тільки…, ~ й 
та кож nicht nur…, sondern auch; 
³ ніяких “~”! kein Aber!, still mit 
dem Aber!, ohne Wenn und Aber!

алебарда ж Hellebarde f =, n
алебастр ч мін. Alabaster m s
алебастровий Alabaster, alabas

tern
алегоричний allegorisch, sinnbild

lich
алегорія ж Allegorie f =, i¦en, Sinn

bild n (e)s, er
алегро муз. 1. allegro; 2. с Allegro n 

s, s
александрит ч мін. Alexandrit m 

(e)s, e, Chrysoberyll [krY] m (e)
s, e

александрійський alexandrinisch; 
~ вірш літ. Alexandriner m s, =; 
~ листок мед. Sennesblätter pl

алексія ж мед. Alexie f =, Lese|
unfähigkeit f =, Buchstabenblindheit 
f =

алеманський alemannisch
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алерген ч Allergen n s, e
алергік ч Allergiker m s, =, Aller

giekranke m n, n
алергічний allergisch
алергі||я ж мед. Allergie f =, i¦en 

(на щось gegen A.); хво рий на ~ю 
див. алергік

алеут ч Ale|ut m en, en, Ale|u ten be
wohner m s, =; ~ка ж Ale|utin f =, 
nen, Ale|utenbewohnerin f =, nen

алеутський ale|utisch
алея ж Allee f =, e¦en
алжир||ець ч Algeri¦er m s, =; ~ка 

ж Algeri¦erin f =, nen
алжирський algerisch
алича ж бот. Kirschpflaume f =, n
алібі с юр. Alibi n s, s; довести 

своє ~ sein Alibi nachweisen*
алігатор ч зоол. Alligator m s, to ren
алідада ж тех. Diopterlineal n (e)

s, e, Visierlineal [v] n (e)s, e, Al
hidade f =, n

алізарин ч хім. Alizarin n s, e; жо
втий ~ Alizaringelb n (e)s; чер во
ний ~ Alizarinrot n (e)s, Krapp rot n 
(e)s 

алізаринов||ий хім. Alizarin; ~е 
чорнило Alizarintinte f =, n; ~ий 
барвник Alizarinfarbstoff m (e)s, 
e

алілуя halleluja!
аліменти мн Аlimente pl, Unterhalts

kosten pl, Unterhaltsbeitrag m (e)s, 
-trägе

аліментн||ий Alimentations; ~е зо
бов’язання Alimentationspflicht 
f =, en, Unterhaltspflicht f =, en 

аліментник ч Alimentenzah ler m s, 
=, Unterhaltszahler m s, =, Unter
haltspflichtige m n, n

алітерація ж літ. Alliteration f =, 
en, Stabreim m (e)s, e

алкалоїд ч хім. Alkalo|id n (e)s, e
алкаш ч розм. Alki m s, s; (за яд

ливий, повний) фам. DiplomAl ker 
m s, =

алкоголізм ч Alko|holismus m =, 
Trunksucht f =

алкоголік ч Alko|holiker m s, =; 
Trinker m s, =, Gewohnheitstrinker 
m s, =; розм. Alki m s, s; (п’яниця) 
фам. Säufer m s, =

алкоголь ч Alko|hol m s
алкогольн||ий Alko|hol, alko|ho

lisch; (той, що вмі щує алкоголь) 
alko|holhaltig; ~е божевілля мед. 
Säuferwahn m (e)s; ~е от ру єння 
Alko|holvergiftung f =; ~е сп’я
ніння Alko|holrausch m es; ~і на
пої  al ko| holische [alko|holhaltige] 
Ge trän ke pl

Аллах ч рел. Allah m =
алло hallo!
алмаз ч Diamant m en, en; про

мисловий ~ Bohr und Schleifdia
mant m en, en, Industriediamant m 
en, en; склорізний ~ Glaserdia
mant m en, en; Glasschneider m s, = 

алмазний diamanten, Diamant(en); 
~ рудник Diamantengrube f =, n

алогічний unlogisch
алод ч іст. Allod n (e)s, e, Allo

dium п s, di¦en
алое с бот. Alo¦e f =, n
алоза ж зоол. Alse f =, n, Maifіsch 

m es, e
алонж ч фін. Allonge [aʹlP:Zq] f =, 

n, Anhang m -(e)s, -hängе, Wech
sel|allonge f =, n

алотропія ж хім. Allotropie f =, i¦en
алотропний хім. allotrop, mehrför

mig
алта||єць ч Altai¦er m s, =; ~йка ж 

Altai¦erin f =, nen
алтайський al ta¦isch, Altai
алтея ж бот. Eibisch m es, e; 

~ лікарська бот. Samtpappel f =, 
n

алфавіт ч Alphabet n -(e)s, -e, Аbс 
[a:be:ʹtse:] n =; розставити за ~ом 
alphabetisch ordnen vt

алфавітний alphabetisch; ~ по ка
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ж чик alphabetisches Register [Ver 
zeichnis]

алфавітно-цифровий тех. alpha
numerisch

алхімік ч Alchimist m en, en
алхімія ж Alchimi¦e f =, Alchemie f 

=
альбатрос ч зоол. (птах) Albatros 

m =, se
альбінізм ч біол. Albinismus m =, 

Leukopathie f =
альбінос ч біол. Аlbino m s, s
альбом ч 1. Album n s, ben; ~ для 

марок Briefmarken|album n s, 
ben, Einsteck|album n s, ben; 
~ для листівок Postkarten|album 
n s, ben; ~ для малювання Zei
chenblock m s, s/blöcke; Zeichen
buch п (e)s, bücher; ~ для вір шів 
Po|esieAlbum n s, ben; ~ для 
фо тографій Fo to album n s, ben; 
2. (збірка репродукцій) Bild band 
т -(e)s, -bändе, Kunst mappe f =, n, 
Ab bildungswerk n (e)s, e; (у ви гля
ді гармошки) Le po rellobuch n (e)s, 
bücher

альбомний Album; ~ формат 
Quer  format n (e)s, e, Breitformat 
n (e)s, e

альбумін ч хім. Albumin n s, e, Ei
weißstoff m (e)s, e

альбумінурія ж мед. Albuminurie 
f =, Eiweißharnen n s

альвеоли мн анат. Alveolen [v] 
pl, Höhlungen pl 

альвеолярний анат., філол. alve
olar [v]

альдегід ч хім. Aldehyd n (e)s, e
альков ч Alkoven [v] m s, =, Bett

nische f =, n; Schlafkammer f =, n
альманах ч Almanach m s, e, Jahr

buch n (e)s, bücher
альмандин ч мін. Almandin m s, e, 

roter Granat, Karfunkel m s, =
альпака 1. ч/ж зоол. (тварина) Al

pa ka n s, s; 2. ж (шерсть) Alpaka 

m s, Alpakawolle f =; 3. ж (тка ни
на) Alpaka m s, Alpakastoff m (e)
s, e

альпарі фін. al pari, zum Nennwert
альпійськ||ий Alpen, alpin; ~а 

фло   ра Alpenflora f =, ren, Alpen
pflanzen pl; ~e двоборство спорт. 
alpine Kombination; ~e пасовище 
Alm f =, en, Alp(e) f =, (e)n

альпінарій ч Steingarten m s, gär
ten

альпініада ж Massenbesteigung 
eines Berges

альпінізм ч Bergsteigen n s, Alpin
ismus m =; Alpinistik f =; Hochtour
istik [tu] f = 

альпініст ч Bergsteiger m s, =, 
Hochgebirgswanderer m s, =

альпіністка ж Bergsteigerin f =, 
nen, Hochgebirgswandererin f =, 
nen 

альпіністський: ~ похід Hochge
birgstour [tu:r] f =, en; ~ табір 
спорт. Bergsteigerlager n s, =

альпінія ж див. калган
альт ч муз. 1. (інструмент) Bra tsche 

f =, n, Altgeige f =, n; 2. (голос) 
Alt m (e)s, e, Altstimme f =, n; 
співати ~ом Alt singen*; 3. (той, 
хто співає альтом) Altist m en, 
en; (та, хто співає альтом) Altis
tin f =, nen

альтан(к)а ж Laube f =, n, Garten
laube f =, n

альтерацi||я ж муз. Alteration f =, 
en; знак ~ї Vorzeichen n s, =, 
Verse tzungszeichen n s, =

альтернатива ж Alternative [v] 
f =, n; розм. EntwederOder n =

альтернативн||ий alternativ, Alter
nativ; ~е за        питання Alternativ 
fra ge f =, n, Ent  scheidungsfrage 
f =, n

альтиметр ч ав. Höhenmesser m s, 
=, Höhenmessgerät n (e)s, e

альтист ч муз. Bratschist m en, en 
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альтистка ж муз. Bratschistin f =, nen
альтов||ий Alt; ~а партія Altpartie 

f =, i¦en
альтруїзм ч Altru|ismus m =, Näch|

stenliebe f =; (безкорисливість) 
Un|       eigennützigkeit f =

альтруїст ч Altru|ist m en, en, Men
schenfreund m (e)s, e 

альтруїстичний altru|istisch; (без
ко рисливий) un|eigennützig

альтруїстка ж Altru|istin f =, nen, 
Menschenfreundin f =, nen

альф||а ж (буква) Alpha n =/s, 
s; ³ ~ і омега das Alpha und das 
Omega, das A und das О; від ~и до 
омеги von А bis Z

альфа-випромінювання с фіз. Al
phastrahlung f =

альфа-лічильник ч фіз. Alha zähler 
т s, =

альфа-опромінення с фіз. Beschie
ßung mit Alphateilchen

альфа-промені мн фіз. Alphastrah
len pl

альфа-радіоактивність ж фіз. 
Al   pha |aktivität [v] f =

альфа-розпад ч фіз. Alphazerfall m 
(e)s, Alpha|umwandlung f =

альфа-частинки мн фіз. Alpha teil
chen pl

альянс ч Allianz f =, en, Zusammen
schluss m -es, -schlüssе, Bündnis n 
ses, se

алювіальний геол. alluvial [v], Al
luvial, angeschwemmt; ~ ґрунт Al
luvialboden m s, böden, Schwemm
boden m s, böden

алювій ч геол. Alluvium [v] n, s,  
i¦en, Anschwemmung f =, en

алюзія ж Allusion f =, en
алюмінієвий Aluminium; розм. 

Alu; ~ галун Aluminium|alaun m 
(e)s; ~ завод Aluminiumwerk n (e)
s, e; ~ посуд Aluminiumgeschirr n 
(e)s; розм. Alu geschirr n (e)s

алюміній ч Aluminium n s (хім. 

знак Al); розм. Alu п =/s; листовий 
~ Aluminiumblech n (e)s, e; розм. 
Alublech n (e)s, e

алюмосилікат ч Aluminiumsilikat 
п -(е)s

алюр ч (коня) Allüre f =, n, Gang|art 
f =, en

амазонка ж 1. міф. Amazone f =, n 
2. зоол. (різновид папуги) Amazone 
f =, n

амальгама ж хім. Amalgam n s, e 
амальгамувати amalgamieren vt
амарант ч 1. хім. Amarant m/n (e)

s; 2. бот. Amarant m (e)s, e, Gar
tenfuchsschwanz m es, schwänze, 
Tausendschön n (e)s, e

амариліс ч бот. Amaryllis f =, llen, 
Narzissenlili¦e f =, n

амба: ³ йому ~ er hat ausgespielt, es 
ist aus mit ihm

амбал ч Hüne m n, n; Hü nengestalt 
f =, en; розм. Bulle m n, n; жарт. 
ein zweibeiniger Kleiderschrank

амбар ч Speicher m s, =, Lagerraum 
m (e)s, räume; с.г. Scheune f =, n, 
Getreidespeicher m s, =

амбівалентний ambivalent [v] 
амбівалентність ж Ambivalenz 

[v] f =
амбітний ehrgeizig; (зарозумілий) 

hochmütig, hochnäsig, ein gebildet
амбіція ж Ehrgeiz m (e)s; Hoch

näsigkeit f =, Einbildung f =
амбра ж Ambra m/n s, s / f =, s, 

Amber m s, =/n
амбразура ж 1. буд. (віконна) Fen

sternische f =, n, Fenstervertiefung 
f =, en; (дверна) Türnische f =, n; 
2. військ. Schießscharte f =, n

амброзія ж 1. міф., поет. Ambro sia 
f =, Götterspeise f =; 2. бот. Trau
benkraut n (e)s, Ambro sia f =, si¦en; 
~ полинолиста бот. Beifußblättri
ges Traubenkraut

амбулаторія ж Ambulanz f =, en, 
Ambulatorium n s, ri¦en


