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н-гексан ч хім. Normalhexan n -s
н-октан ч хім. Normal|oktan n -s
на1 1. (зверху, на поверхні чогось) 

auf (питання “куди?” – А.); (пи
тан    ня “де?” – D.); (якщо йдеться 
про вертикальну поверхню) an 
(A.), an (D.); ~ стiл auf den Tisch; 
~  стіні an der Wand; ~  сті нy an 
die Wand; ~ стoлi auf dem Tisch; 
~  цьому  [~  це] darauf; ~ чoму? 
[~  що?]  worauf?; 2. (позначення 
місцезнаходжен ня) in (D.), auf 
(D.), an (D.); ~ бe   ре зі am Ufer; 
~  вулиці auf der Straße; ~ заході 
im Westen; ~  зборах  in der Ver-
sammlung; ~ морi am Meer; 3. (по 
значення напрямку) auf (А.), in 
(A.), zu (D.); (перед назвами міст, 
країн середнього роду без ар  тик
ля, сторін горизонту) nach (D.); 
~ Берлін nach Berlin; ~ вулицю 
auf die Straße; ~ захiд nach Wes ten; 
~ море ans Meer; 4. (позначення 
мети) auf (А.), in (A.), zu (D.); 
~ вибори zu den Wahlen; ~  збори 
zur Versammlung; ~ лекцiю in die 
Vorlesung; ~ пам’ять zum Anden-
ken; 5. (позначення терміну, часу): 
(питання “коли?”) an (D.); in (D.); 
(питання “на який час?”) für (А.), 
auf (А.); ~ канiкулах in den Feri   ¦en; 
~ наступний день für den näch|sten 
Tag, am näch| sten Tage, den näch|-
sten Tag; ~ на ступний рік für das 
näch|ste Jahr, im näch|sten Jahr, 
näch| stes Jahr; ~  два  дні für zwei 
Tage; перерва ~ 20 хвилин Pause 
für 20 Minuten; 6. (порівняння) um 
(A.); ~ 10 ро ків старший (um) 10 
Jahre älter; 7. (про транспортнi 
засоби) mit (D.); ~ трамваї mit der 
Straßenbahn; 8. (на суму) für (А.); 

книжки  ~  30  євро Bücher für 30 
Euro; ~ ці гроші für dieses Geld 

на2 (вiзьми) da!, nimm!; da hast 
du!; ³ от тобі й ~ розм. da haben 
wir den Salat [die Besche rung, den 
Braten]

на-гора гірн. über Tage, zu Tage [zu-
tage]; an die Erd|oberfläche; ви да
вати ~ (вугілля) för dern vt, zu Ta ge 
fördern vt; під німатися ~ aus fah-
ren* vi (s); видача вугілля ~ Koh-
le  förderung f =,-еn

набавити див. набавляти
набавитися sich satt spielen; (до 

втоми) sich müde spielen 
набавка ж 1. (до заробітної плати) 

Zuschlag m -(e)s, -schläge, Zulage f 
=, -n; 2. (до ціни) Aufschlag m -(e)s, 
-schläge, Aufpreis m -es, -e

набавляти (збільшувати) zugeben* 
vt, zulegen vt, steigern vt, zuschla-
gen* vt; (підвищувати) erhöhen vt; 
(ціну тощо) aufschlagen* vt

набагато viel; (значно) bedeutend; 
~ краще viel besser

набазграти див. базграти 
набазікати розм. zusammenschwa t-

zen vt, zusammenquatschen vt
набакир: oдіти шапку ~ die Mü tze 

schief [aufs Ohr] aufsetzen
набалакати див. набалакувати; 
~ся sich satt reden; розм. sich aus-
schwa tzen

набалакувати zusammenplaudern vt
набаламутити див. баламутити 1
набалдашник ч Knauf m -(e)s, 

Knäu   fe, Stockknauf m -(e)s, -knäufe
набанячений розм. sternhagelvoll; 

фам. to   tal besoffen
набанячитися розм. sternhagelvoll 

[фам. to   tal besoffen] werden* vi (s); 
фам. sich besaufen*

Н
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набат ч Sturmläuten n -s; висок. 

Sturm geläute n -s, =; заст. Brand-
glocke f =; icm. Feuerglocke f =, -n; 
бити в ~ тж. перен. Sturm [Feuer] 
läuten, Alarm schla gen*

набатний Sturm-; ~  дзвін Sturm-
glocke f =, -n 

набачитися 1. viel sehen*, viel zu 
se hen bekommen*; 2. перен. (за
зна   ти, пережити) allerhand [alles 
Mö g liche] durchmachen [erle ben, 
er      tragen*] 

набедреник ч рел. Epigonation n -s, 
-ti¦en

набережна ж Kai m -s, -e/-s; Ufer-
straße f =, -n 

набивальний Stopf-, Füll-, Polster-, 
Dichtungs-; ~ матерiал Dichtungs-
material n -s, -li¦en, Packungsmate ri al 
n -s, -li¦en; ~ шнур Dichtungs schnur 
f =, -schnüre, Verpackungsschnur f =, 
-schnüre

набивання c 1. (меблів тощо) Pol-
stern n -s; 2. (опудала тощо) Aus-
stopfen n -s; 3. текст. Druck m -(e)
s, Textildruck m -(e)s, Bedrucken n 
-s; 4.: ~ обручів (на бочку) Berei-
fung f =,-еn

набивати 1. (наповнювати) fül-
len vt, einfüllen vt, einstampfen vt, 
aus stampfen vt; (опудалo тощо) 
aus stop fen vt; (сальник тощо) aus-
füttern vt; (меблі тощо) polstern 
vt, auspolstern vt; (люльку тощо) 
stopfen vt; ~ собі шлунок sich (D.) 
den Magen überladen*; 2. (об ру
чi) auftreiben* vt, aufstampfen vt; 
(на бочку) berei fen vt, Reifen auf-
ziehen*; 3. (тка нину) drucken vt, 
bedrucken vt

набиватися 1. (збиратися, нако пи 
чуватися) sich ansammeln; 2. (на  
в’язуватися) sich aufdrängen

набивка ж 1. (дія) див. набиван
ня; 2. (матеріал) Füllung f =, -еn;
Futter n -s, Polsterung f =,-еn;mex. 

Pa ckung f =,-еn,Dichtung f =,-еn
набивний 1. gestopft, gefüllt; gepol-

stert; 2. текст. Druck-, bedruckt; 
~ узор Druckmuster n -s, =; 2. mex. 
Stampf- 

набиндюжитися schmollen vi, ge-
kränkt [beleidigt] tun* vi

набирати 1. (збирати) zusammen-
bringen* vt, sammeln vt; 2. (учнів) 
aufnehmen* vt; (службовців) ein-
stel   len vt; (призовників) aushe-
ben* vt, einziehen* vt; (морякiв) 
an             heuern vt; (вер бy вати) werben* 
vt, anwerben* vt; (складати, фор
му  вати) zu sammen stellen vt; ~ ко
ман ду  eine Mann  schaft aufstellen 
[zusammenstel len]; 3. полігр. setzen 
vt; ~ без абзацiв an  hängen vt; ~ в 
рамці einrahmen vt; ~ розрядкою 
[розбивкою] spationie  ren vt, spati|-
ieren vt, mit Spa tium se tzen vt, sper-
ren, in Sperrschrift [gesperrt] se-
tzen vt; ~  з  відступом ein    rücken 
vt; 4.: ~  ви соту ав. aufsteigen* vi 
(s), steigen* vi (s);  Höhe ge   winnen*; 
~ но    мер (те лефону) eine Num  mer 
wählen; ~  швидкість ho   he [große] 
Geschwindigkeit errei chen; 5. (пев ну 
форму) annehmen* vt, bekommen* vt

набиратися 1. (накопичуватися) 
sich anhäufen; sich ansammeln; sich 
versammeln; 2. (напиватися) sich 
be trinken*; розм. tanken vi; фам. 
sich besaufen*; 3. (засвоювати) 
sich (D.) an|eignen vt; 4.: ~  гoря 
[ли ха] viel zu dulden haben*; ~ свi
жих  сил neue Kräfte sammeln; 
~ терпіння Geduld aufbringen*; 
~ хоробрості Mut fassen, sich (D.) 
ein Herz fassen, all seinen Mut zu-
sammennehmen*

набити 1. див. набивaти; 2. груб. 
die Fres  se polieren

набитий 1. (про меблі тощо) gepol-
stert; (про опудалo тощо) gestopft, 
aus ge          stop ft; (про тканину) be-
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druckt; 2. (наповнений) vollgestopft, 
ge füllt; (пов ний) voll; (переповне
ний)  über voll, zum Platzen voll; 
~ людь ми voll (von) Menschen, 
vol ler Menschen; drang voll; ³ 
~ ду  рень ausgemachter Dummkopf 
[Narr]

наби||тися див. набиватися; у 
 взу ттi  ~лося  багато  піску die 
Schu  he sind voll Sand

набиття с див. набивання
набіг ч (рап товий напад) Einfall m 

-(e)s, -fälle, Überfall m -(e)s, -fälle; 
(ко роткочасний) Streifzug m -(e)s, 
-zügе; розбійницький  ~  Raubzug 
m-(e)s,-zügе

набігання c (потокy) Anblasen n -s, 
Anfahren n -s, Anlauf m-(e)s,-läufе,
Auflaufm -(e)s, -läufе,Auflaufenn 
-s; (нитки, ременя тощо) Einlauf m 
-(e)s,-läufе

набігати 1. rennen* vi (s), laufen* 
vi (s), anrennen* vi (s), anlaufen* vi 
(s) (нащосьgegen A.); (на бар’єр, 
перешкоду) angehen* vi (s); 2. (про 
воду) anströmen vi (s), auflaufen*vi 
(s), spülen vt; (про хвилю) ans Ufer 
schlagen* vi; (про хмари) heraufzie-
hen* vi (s); ~ одна  на  одну (про 
хвилі, події тощо) sich überstürzen; 
3. (cкупчуватися) sich ansammeln; 
sich anhäufen; 4. (про гроші, борги, 
проценти тощо) auflaufen*vi (s) 

набiгатися sich müde laufen*, sich 
(D.) die Beine ablaufen*; (заму чи
тися) розм. sich abhetzen, sich (D.) 
die Füße wund rennen*; розм. sich 
(D.) die Lunge aus dem Hals rennen*

набігти див. набігати 
набідуватися viel Leid durchma-

chen [erfahren*], viel Not leiden*
набіжний:  ~  потiк Anlaufströmung 

f =, -en, Anflussm -es, -flüssе,An-
strömung f =, -en

набій ч військ. Ladung f =, -en, Pa-
trone f =, -n

набійка ж Absatzblatt n -(e)s, -blät-
ter; Absatzlauffleckm-(e)s,-е

набік (косо, похило) schief; (убік) zur 
Seite 

набілити див. білити; ~ся див. на
білюватися 

набілюватися sich weiß schmin ken
набір ч 1. (учнів) Aufnahme f =, -n; 

(службовців) Einstellung f =, -en; 
військ. Aus hebung f =, -en, Einzie-
hung f =, -en; (морякiв) Anheuerung 
f =, -en; 2. (вер бy вання) Werbung 
f =, Anwerbung f =; 3. (складання, 
 фор мування) Zu sammen stellung f =; 
4. полігр. (дія) Setzen n -s; (на бра
ний текст) Satz m -es; ~ без абза
цiв Anhängen n -s; ~  розрядкою 
[розбивкою] Spa tionie ren n -s, 
Spa tionierung f =, -en; Sperr     satz 
m -es; зда вати в ~ in Satz geben* 
vt; 4. (на телефонномy апаратi) 
Wahl f =, -en; 5. (комп лект) Satz 
m -es, Sätze/пiсля числ. =, Set n -s, 
-s; Garnitur f =, -en; мед. Besteck 
n -(e)s, -е; акушерський ~ мед. 
Ge   burts helfersatz m -es, -sätze; хi
рургiчний  ~  iнструментiв мед. 
Operationsbesteck n -(e)s, -е;~ да
них (комплект) Datenmenge f =, -n, 
Datensatz m -es, -sätze; (набирання 
на клавіатурі) Eingabe f =, -n; ~ для 
надання  першої  допомоги мед. 
Not   fall|ausrüstung f =, -en; ~  iн
струментiв Besteck n -(e)s, -е, In-
strumentenbesteck n -(e)s, -е,Werk-
zeugbesteck n-(e)s,-е,Werk zeug  satz 
m -es, -sätze; два на бо ри zwei Satz; 
6.: ~ висоти ав. Anstieg m-(e)s,-е,
Höhengewinn m-(e)s,-е,Steigen n -s

набірн||ий полігр. Setz-; ~а  каса 
Setzkasten m -s, -kästen, Schriftkas-
ten m -s, -kästen; ~а машина Setz-
maschine f =, -n

наближати 1. nähern vt, annähern vt, 
näher bringen* [rücken] vt(докогось,
чогось D.); 2. (термін тощо) 
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 he ranrücken vt; (прискорюва ти) 
be           schleunigen vt

наближа||тися 1. sich nähern (до
когось,чогосьD.); висок. sich nah -
en, nahen vi (s) (докогось, чогось
D.); 2. (під ходити) herantreten* vi 
(s), heran kommen* vi (s); (важкою 
ходою) розм. angestapft kommen* 
vi (s); (з великим шумом) angebraust 
[angetobt] kommen* vi (s); 3. (про 
тер мін, час тощо) heranrücken vi 
(s), heran kommen* vi (s); ~ються 
літ ні  ка нікули die Sommerferi¦en 
kommen [rücken] heran; 4. (насту
па ти – про військові підрозділи) 
an    rücken vi (s)

наближен||ий 1. мат. annähernd, 
an genähert, app ro ximativ, Annä he-
rungs-; ~a  ве ли чина Näherungs-
wert m -(e)s, -е, Annähe      rungs wert 
m -(e)s, -е; ~е  об    числення ap pro-
xi mier te [an   ge nä   herte] Berechnung, 
An nä he rungs rech nung f =, -en; 2. ч 
Vertraute m -n, -n; ~а особа Vertrau-
ensperson f =, -en; Engvertrau te m/f 
-n, -n; ~i особи die näch|ste [engere] 
Umgebung

наближення c 1. (терміну тощо) 
Herannahen n -s, Heranrücken n -s; 
2. мат. Annäherung f =, -en, Appro-
ximation f =, -en 

наближувати(ся) див. набли жа ти 
(ся) 

наблизити(ся) див. наближа ти (ся) 
наблукатися viel umher|irren vi (s)
набоб ч тж. перен. Nabob m -s, -s 
набовтувати einrühren vt
набожний 1. fromm; 2. ч Fromme m 

-n, -n
набожність ж Frömmigkeit f =
наболіл||ий 1. (болючий) schmerz-

lich; (чутливий) empfіndlich, wund; 
~e  місце тж. перен. der wunde 
Punkt; 2. перен. (актуальний, на
зрі  лий) bren   nend, aktuell; ~e  пи
тан  ня eine bren    nende Frage

набракувати див. бракувати1 
набрати див. набирати 
набра||ти(ся) див. набирати(ся); 
³ він ніби води в рот ~в er tut den 
Mund nicht auf, er gibt keinen Laut 
von sich; з ким поведешся, того й 
наберешся (прислів’я) mit Lahmen 
lernt man hinken, mit Säu fern trin-
ken; wer Pech anfasst, besudelt sich

набрести (zufällig) stoßen* vi(s)(на
когось,щосьaufA.); ~ на слiд auf 
j-s Spur geraten* [stoßen*] vi (s)

набрехати див. набріхувати; ³ 
~  ко мусь  сім  мішків  гречаної 
вoв ни розм. j-m den Buckel [розм. 
die Hucke, die Ohren; фам. die 
Jacke] voll lü gen, j-m einen Sack 
voll Lü gen aufbinden*

набридати überdrüssig wer      den* vi 
(s); (бути нудним) lang     wei  len не
відокр. vt; (до  кучати) belästigen vi, 
läs  tig fal len* vi (s), pla gen vt (чимось
mit D.,комусьD.); (чіплятися, до
шкуляти) zuse tzen vi (комусь D., 
чимось mitD.); behelligen vt (чи-
мосьmitD.); (про ханнями тощо) 
in den Ohren lie gen* vi(чимосьmit
D.); mit Bitten bestürmen [belästi-
gen] vt; (розмовами, дурницями) 
розм. anquatschen vt, anquasseln vt; 
фам. dummknödeln vi; (частими 
візитами) das Haus [die Tür; фам. 
die Bude] ein laufen* [einrennen*] 
(комусь D.) 

набридливий (нудний) langweilig; 
(надокучливий) lästig; (настир ли 
вий) zudringlich; (занадто до пит
ли вий) naseweis

набридливість ж Langweiligkeit f 
=; Lästigkeit f =; Zudring lichkeit f =; 
Naseweisheit f = 

набрид||нути див. набридати; ме      
ні  ~ли  його  дурні  жарти  іch be-
komme seine dummen Witze satt 
[über], ich bekomme es satt mit sei-
nen dummen Witzen;  ме ні  це  ~ло 
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ich habe genug davon, ich habe es 
satt; розм. das ist mir über, ich habe 
die Nase voll da von

набризк ч буд. Spritzputz m -es
набризкувати bespritzen vt
набрід ч (знев.) збірн. Gesindel n -s; 

знев. Pack n -(e)s; лайл. Saubande f 
=, Schweinebande f =, Bagage [-Zq] 
f =; (агресивний, розперезаний на
товп) знев. Mob m -s

набріхувати (говорити не пра   в ду, 
ні се нітниці) lügen* vi; eine Lüge 
[ein Mär chen] aufhängen (комусь
D.); розм. das Blaue vom Him  mel 
herunterlügen; розм. lügen, dass sich 
die Bal ken biegen; (зво       дити на   к
леп) Klatsch ver brei ten, kla tschen vi

наброїти (розм.) (наробити шкоди) 
Unheil anrichten; (пустувати, беш
кетувати) Unfug anstiften, dumme 
Streiche machen

набряк мед. Ödem n -s, -е,Wasser-
sucht f =

набрякати anschwellen* vi (s), 
schwel len* vi (s); (набухати) auf-
quellen* vi (s), quel len* vi (s) 

набряклий geschwollen; (розпух
лий) gedunsen

набряклість ж Gedunsenheit f = 
набрякнути див. набрякати
набубнявіти (про насіння, брунь 

ки) anquellen* vi (s), schwellen vi 
(s), anschwellen vi (s); (про насіння 
у воді) aufquellen* vi (s), vorquel-
len* vi (s) 

набувальник ч див. набувач
набувальниця ж див. набувачка
набувати gewinnen* vt, erlangen vt; 

(здобувати) erwerben* vt 
набувач ч Erwerber m -s, =
набувачкa ж Erwerberin f =, -nen
набудовувати (viel) bauen vt, zu-

sammenbauen vt 
набудувати див. набудовувати 
набундючений див. бундючний
набундючитися див. бундючи ти ся

набундючуватися див. бундючи
тися

набуравлювати див. буравити
набурмосений див. насуплений
набурмоситися див. насупитися
набути див. набувати
набутити див. бутити
набуток ч Erworbene n -n; Gewon-

nene n -n, Erlangte n -n; Gut n -(e)s, 
Güter, Vermögen n -s

набуття c Gewinnung f =, Erlangung 
f =; Erwerbung f = 

набухання c Quellen n -s, Quellung 
f =, -en, Aufquellen n -s; Schwel-
lung f =, -en, Anschwellung f =, 
-en; ~ зерна Kornquellung f =, -en; 
зда тність  до ~ Quellfähigkeit f =, 
Quellbarkeit f = 

набухати aufquellen* vi (s), quel len* 
vi (s) 

набухатися розм. sich voll|laufen 
las sen*, sternhagelvoll sein* vi (s); 
фам. to   tal besoffen sein* vi (s)

набухлий gequollen, Quell-; (опух
лий, набряклий) ge sch wol len

набучувати див. бутити
наважитися див. наважуватися
наважуватися wagen vt; Mut auf-
bringen* (на щось zuD.); (брати 
на себе смі ли вість) sich erkühnen 
(нащосьzuD.); (посмiти) sich er-
drei sten, sich unterstehen*(нащось
zu D., + Inf. з zu); (насмілюватися) 
sich trau en, sich getrauen (+ Inf. з    zu); 
(зва жу ватися) sich ent   schließen*, 
sich ent scheiden* (нащось zuD.); 
(перев. на важку, серйозну справу) 
sich unterfangen* (на щось G.); 
~ ввій ти sich hineinwagen; sich in 
das Haus [in die Wohnung, in das 
 Zimmer тощо] getrauen; ~ вийти 
впе ред sich vorwagen

наваксувати див. ваксувати
навал ч 1. (напір, натиск) Andrang 

m-(e)s,-drängе;2. (нагромаджен ня, 
купа тощо) großer aufgeworfe ner 
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 Hau                  fen; (породи) гірн. Haufwerk n 
-(e)s,-е

навал||а ж 1. (вторгнення) Einfall 
m -(e)s, -fälle, Einbruch [-br4x] m 
-(e)s, -brüche [-brYcq];Invasion[-v-
] f =, -en; (напад) Überfall m -(e)s, 
-fäl le; 2. (полчища військ) Horde f 
=, -n, Heerschar f =, -en, Kriegsschar 
f =, -en; 3. (ватага, натовп) Schar 
f =, -en, Menge f =, -n; сунути ~ою 
in (hellen) Scharen [in Massen] her-
beiströmen vi (s) 

навали||ти(ся) див. навалюва ти
(ся); ~ло  багато  снігу  es ist viel 
Schnee gefallen; ну  й  народу  ~ло 
(es) ist da aber eine Unmenge Men-
schen zusammengekommen

навалом 1. (всією вагою) mit vol-
ler Wucht; 2. див. насипом; 3. див. 
на вально; ³ цього  добра  у  нас 
~ da von haben wir mehr als genug 
[in Fülle, in Hülle und Fülle]

навалочний lose; ~ вантаж 
Freiladegut n -(e)s, -güter, Rohgut n 
-(e)s, -güter, Schüttgut n -(e)s, -güter

навальн||ий schnell, heftig, unge-
stüm; ~а  атака zügiger [heftiger] 
An  griff

навальцювати див. вальцювати
навалювати 1. (накладати ба га  то 

чогось) aufhäufen vt; 2. (ски  дати 
докупи) zusammenwerfen*             vt; розм. 
zusammenschmei ßen* vt; 3. (на   гро 
маджувати) auftürmen vt; 4. пе  рен. 
(звалювати на когось) aufbürden vt, 
aufladen*vt(накогосьD.)

навалюватися 1. sich mit dem 
 ganzen Gewicht [mit voller Wucht] 
le gen (на щось auf А.); 2. (напа
да ти, ки датися) sich werfen* (на
когось,щось aufA.); herfallen* vi 
(s)(накогось,щосьüber A.); ~ на 
  їжу über das Essen herfallen* vi 
(s), sich über das Essen hermachen; 
3. перен. (звалюватися – про 
проблеми то що) sich aufhäufen; 

zusammen schla gen* vi (s) (над
кимосьüber D.)

наваляти див. валяти  3;  ~ся  sich 
satt herumwälzen

навантаження c 1. (дія) Beladen n 
-s; (для відправки) Verladen n -s, 
Ver la dung f =, -en; (на судно) Ein-
schiffung f =, -en; ~ понад норму 
Überfrachtung f =, -en; 2. mex. Be-
lastung f =, Beanspruchung f =, -en; 
Auslastung f =; ~  на  вісь Achs be-
lastung f =, -en, Achslast f =, -en; 
~  на колесо Radlast f =, -en, Rad be-
las  tung f =, -en; працювати з пов
ним ~м voll ausgelastet sein* vi (s); 
3.  пе   рен. (ви        ко нувана робота)Вe-
lastung f =, -en; (учителя, виклада
ча) Stun densoll n =/-s, Stundende-
putat n-(e)s,-е,Lehrverpflichtungf 
=, -en;  гро мад   ське  ~ gesellschaft-
liche Ar beit, ehren|  amtliche Funktion

навантажити(ся) див. навантажу
ва ти(ся)

навантажувальн||ий La  de-, Verla-
de-; ~a  машина Lademaschine f 
=, -n, Verlademaschine f =, -n; ~a 
плат форма Ladebühne f =, -n; ~е 
об ладнання Ladeausrüstung f =, 
-en; ~ий лоток Laderutsche f =, -n; 
~i рo боти Verladearbeiten pl

навантажування c див. наванта
жен ня 1

навантажувати 1. beladen* vt; 
(під                             креслюється важкість ван
та  жу) belasten vt; (сто совно не
ве  ли ких ван тажів) be packen vt; 
(для відправки) verla den* vt; (на 
суд но) einschiffen vt, verschiffen 
vt; (су дно) befrachten vt; надмірно 
~ тж. перен. überla den* vi, überlas-
ten vt (чимосьmitD.); 2. mex. be-
an spruchen vt; mex. beaufschlagen 
vt; 3. перен. (покладати обо в’яз ки 
то що) belasten vt(чимосьmitD.)

навантажуватися sich beladen*, 
sich (D.) eine Last aufladen*
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навантажувач ч 1. див. ван таж
ник; 2. тех. Lader m -s, =, Auflader
m -s, =, Lademaschine f =, -n, Auf-
la de maschine f =, -n, Stapler m -s, 
=; Be schicker m -s, =; вилковий 
~ Ga belstapler m -s, =; ківшовий 
~ Eimer|aufladerm -s, =, Schau fella-
der m -s, =, Kübellader m -s, =, Löf-
fel verlader m -s, =, Schauflerm -s, =

навар ч 1. харч. kräftige Brühe; 
   (жир на поверхні їжі) Fett| au gen 
pl,  Fett schicht f =, -en; 2. пе рен. (ви
го  да, при    буток) Profіt m -(e)s, -е,
Er trag m -(e)s, -trägе;мати ~ ver-
dienen vt(зчогосьanD.)

наваристий (про бульйон, суп) kräf    -
tig; mit Fett|augen

наварити див. наварювати 
наварка ж тех. 1. див. наварюван
ня; 2. (наварене) Angeschweißte n 
-n, Auf geschweiß te n -n

наварний тех. angeschweißt, aufge-
schweißt

наварювання c Anschweißen n -s, 
Anschweißung f =, -en, Aufschwei-
ßen n -s, Aufschweißung f =, -en

наварювати 1. харч. (in Menge 
[viel]) kochen vt; 2. mex. anschwei-
ßen vt, aufschweißen vt

наввипередки um die Wette 
навгад auf gut Glück, aufs Gerate-

wohl
наведення c 1. (доказів) Beibrin-

gung f =, Erbrin gung f =, Herbei-
schaffung f =; (до відок, відомос
тей) Einholung f =, -en; (фактів, 
даних тощо) An füh rung f =, -en, 
Anga be f =, -n; ~  довідок  Erkun-
digung f =, -en; ~ доказів Beweis-
führung f =, -en; 2. військ. Richten 
n -s; Lenkung f =, -en, Steuerung f 
=, -en; (ракети тощо на ціль) An-
steuerung f =, -en; прямим ~м  im 
direkten Richten

навезти див. навозити
навергати див. вергати

навернути див. навертати
навертати 1. umdrehen vt, umkeh  ren 

vi (s), wenden vt; 2. рел., тж. перен. 
bekeh ren vt; ~ в християнство  zum 
Christentum [ʹkrI-] bekehren vt; ~ на 
ро зум eines Besseren [eines an de-
ren] belehren vt; ~ на шлях iс тин
ний auf die rechte Bahn führen vt

навертатися 1. sich einstellen, zu-
fällig kommen* vi (s); 2. рел., тж. 
пе  рен. sich bekehren; 3.: сльози на 
вертаються на очі die Trä nen tre-
ten in die Augen(комусьD.); 

навертіти 1. (намотати) aufwi-
ckeln vt; 2.: ~ отвoри Löcher boh ren

наверх aufwärts; nach oben; herauf; 
hinauf 

навесні im Frühling, im Frühjahr
навести див. наводити
навештатися див. вештатися
навзаєм див. взаємно
навздогін hinterher; бігти  ~  na-

chlaufen* vi (s) (за кимось D.); 
ки нутися ~ nachjagen vi(s)(заки-
мосьD.)

навзнак rücklings, hinten|über, auf 
dem [den] Rücken

навзнаки див. навзнак
навибирати див. вибирати
навивати aufwickeln vt; aufrollen 

     vt; (трос на барабан) aufhaspeln vt
навиворіт 1. (лицьовим боком 

 усе                          редину) verkehrt; links, mit der 
In nenseite nach außen, auf die lin-
ke Seite; вивертати ~ auf die lin ke 
Seite kehren vt; одягaти ~ verkehrt 
anziehen* vt; 2. (розм.) (навпаки) 
umge kehrt

навигадувати див. вигадувати
навидумувати див. видумувати
навик ч Fertigkeit f =, -en; (вправ

ність) Geübtheit f =, -en; (звичка) 
Gewohnheit f =, -en; мати ~и geübt 
sein* vi (s), große Fertigkeit haben* 
(вчомусьinD.)

навикати Fertigkeit erlangen
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навиліт: поранення ~ Durchschuss 

m -es, -schüsse
навипуск überhängend; (про шта

ни) nicht in die Stiefelschäfte ge-
steckt; (про сорочку, кофту) nicht 
in die Hose [in den Rock] gesteckt

нависати 1. (звисати) überhängen* 
vi; (виступати) vorspringen* vi (s); 
2. перен. (загрожувати) drohen vi, 
sich drohend zusammenballen; над 
ним нависла небезпека ihm droht 
eine Gefahr 

нависл||ий überhängend; ~а загро
за перен. drohende Gefahr 

нависн||ий: ~а дорога Abwegbahn f 
=, -en; ~ий замок Vorhänge schloss 
n -es, -schlösser; ~i  дверi  Einhän-
getür f =, -en 

нависнути див. нависати 
навити див. навивати
навичка ж див. навик
навівати 1. (злегка віяти – про ві

тeр) leicht we hen vi; 2. (приноси
ти вітром) zu sammenwehen vi, 
zu  wehen vt; 3. (ви     кликати певний 
на стрій, стан) einflößen vi; псих. 
suggerieren vt; ~ смуток wehmütig 
[traurig] stimmen vt; ~ страх Angst 
einflößen

навігатор ч Navigator [-v-] m -s, -to-
ren, Navigations|offіzier m -s, -e 

навігаційний Navigations- [-v-]; 
Schiff|fahrts-, See fahrts-; nautisch; 
~  журнал Na vi   gationstagebuch n 
-(e)s, -bücher; ~  знак Schiff|fahrts-
zei chen n -s, =; мор. Seezeichen n -s, 
=; ~ період Navigationsperiode f =, 
Navigationszeit f = 

навігація ж 1. (судноплавство) Na-
vigation [-v-] f =; Schiff|fahrt f =, 
Schiff-Fahrt f =, See  fahrt f =; 2. (на
ука) Na vigation f =, Nautik f =

навідатися див. навідуватися
навідн||ий: ~e  запитання andeu-

tende Frage; Suggestivfrage f =, -n; 
~ий міст Pontonbrücke f =, -n 

навідник ч 1. військ. Richt schütze 
m -n, -n, Richtkanonier m -s, -е;
2. (банди тощо) Komplize [Spick-
er, Hel fer] einer Diebesbande

навідріз:  відмовитися  ~ rundweg 
abschlagen* vt

навідуватися besuchen vt; vorbei-
kommen* vi (s)(докогось bei D.) 

навіжений (божевільний) verrückt; 
розм. ein verrücktes Huhn; (не  пе      
ред ба   чу ваний) unberechenbar; (без
розсудний) töricht; (чок   ну тий) me-
schugge; (впер тий, непокірливий) 
querköpfіg

навіженість ж Ver rücktheit f =; 
Querköpfіgkeit f =; Un be re chen bar-
keit f = 

навіженство с див. навіженість
навік auf ewig, für immer 
навіки див. навік
навіс ч Schutzdach n -(e)s, -dächer, 

Schirmdach n -(e)s, -dächer; (перед 
вхо дом) Vordach n -(e)s, -dä cher; 
(від сонця) Sonnendach n -(e)s, -dä-
cher

навісити див. навішувати
навiсний див. нависний
навісний військ. Steil-; ~  пострiл 

Steilschuss m -es, -schüsse, Bogen-
schuss m -es, -schüsse; ~  вогонь 
Steil   feuer n -s

навісніти 1. (біснуватися від злос
ті) wütend wer      den* [sein*] vi (s), 
in Wut geraten* vi (s); (бушувати) 
ra sen vi, to ben vi; 2. (втрачати ро
зум, бо же воліти) unsinnig handeln 
vi; verrückt werden* vi (s)

навістити див. навідувати 
навітряний Wind-, dem Wind aus-

gesetzt; мор. Luv- 
навіть sogar; (не вжив. з ді  єсловом) 

selbst; ~  дитина це  ро зу міє sogar 
[selbst] ein Kind versteht das; ~ не 
nicht einmal; ~ якщо ти за хочеш… 
selbst wenn du willst…; можна бу
ло б ~ сказати, що… man könnte 
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sogar sagen, dass…; якщо ~ auch 
wenn 

навіч mit eigenen Augen 
навічно auf ewig, für immer
навішувати anhängen vt; aufhängen 

vt; (на завіси) einhängen vt; ~ дверi 
die Tür in die Angeln hängen, die 
Tür einhängen; ~ замок ein Schloss 
vorhängen

навіщaти див. навідувати 
навіщо wozu; (для чого) zu welchem 

Zweck; (чому) warum, wes|halb 
навіщось (з якоїсь причини) aus 

ir   gend|einem Grund; (з якоюсь ме
тою) zu irgend|einem Zweck; wer 
weiß, wozu

навіювання с Einflößung f =, -en, 
Inspiration f =, -en; псих. Suggestion 
f =, -en 

навіювати див. навівати 
навіяння c див. навіювання 
навіяти див. навівати
навкарачки див. накарячки
навкіс див. навскіс
навкісний див. на в скісний
навколишн||ій umgebend, umlie-

gend; ~є середовище див. сере до
вище 2

навколішки (на колінах) kni¦end, auf 
den Kni¦en; (на коліна) auf die Knie

навколо um (A.) … (herum); (всю
ди) ringsherum, rings| um, rings    | -
umher; ~ нас um uns her; ~ озе ра 
rings um den See; ~ пар ку um den 
Park herum; ~ (цьогo місця) hier|-
um; розм. drumherum

навколозeмн||ий Erd|(umlauf)-; 
erd     nah; ~а орбіта Erd| um lauf bahn f 
=, -en, erdnahe Bahn; ~ий про с тір 
erd    naher Raum

навколосвітній див. кругосвітній
навколосерцев||ий:  ~а  сумка 

анат. Herz beutel m -s, =
навкоси див. навскіс
навкруг див. навколо 
навкруги див. навколо 

навмання auf gut Glück, aufs Ge-
ra tewohl; irgendwie, wie’s gerade 
 kommt; розм. ins Blaue hinein; взя
ти ~ wahllos herausgreifen* vt; ді
яти ~ im Dunklen tasten vi

навмисний absichtlich, mit Absicht, 
beabsichtigt; книжн. willent lich; 
vor                            bedacht; тж. юр. vorsätzlich, 
mit Vorsatz

навмисність ж Absichtlichkeit f =; 
(на мір) Absicht f =; тж. юр. Vor-
sätz lichkeit f = 

навмисно absichtlich, mit Absicht, 
beabsichtigt; книжн. willent lich; 
(за   звичай в ре зуль та ті певних 
 роз  ду мів) vorbedacht, mit [aus] 
 Vor be dacht; (зі злим умис лом) 
 тж. юр. vorsätz lich, mit Vorsatz; 
 (ро б  ля чи вигляд, що зайнятий 
 чи мось) geflissentlich; як  [ніби] 
~ wie ausgerechnet; ~ не помічати 
geflissentlich übersehen* vt 

навовтузитися див. вовтузитися
наводжувач ч див. навiдник 1
наводити 1. (напрявляти) richten 

vt, leiten vt(нащось,когосьaufА.); 
2. (факти, дані тощо) anführen vt, 
angeben* vt; (цитувати) zitieren 
vt; ³ ~  красу sich schönmächen; 
~  нудьгу langweilen невідокр. vt, 
an|öden vt; ~ порядок Ordnung ma-
chen [schaffen]

наводк||а ж військ. Richten n -s; 
пряма  ~а direktes Richten; пря
мoю ~ою im direkten Richten

наводнення c Überschwemmung f 
=, -en; Hochwasser n -s

наводнювати überschwemmen vt; 
тж. перен.überfluten vt

наводчик ч див. навідник
навозити in Menge zuführen vt, mas-

senweise heranschaffen vt
навозити див. навозити
наволоч ж 1. див. набрід; 2. лайл. 

 (про одну людину) Drecks kerl т 
-(e)s, -е, Luder n -s, =, Schweine-
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hund m -(e)s, -е, Raben|aas n -es, 
-äser, Schind| aas n -es, -äser 

наволочити див. волочити 2, 3
наволочка ж див. пошивка
наворожити див. ворожити
навороти мн (деталі, пе рев. зайві; 

тж. комп.) розм. Klim  bim m -s, 
überflüssigesFummelkram

наворочений розм. mit einer Masse 
Klimbim, mit viel Drumrum

наворсувати див. ворсувати
навоскувати див. воскувати
навощити див. вощити
навощувати див. вощити
навпаки umgekehrt; (за перечення 

висловленого і ствер дження діа
метрально про ти ле  ж ного) im Ge-
genteil; (проте) da ge gen, hingegen; 
а він, ~, за до во ле  ний er hingegen 
ist zufrie den; як раз ~ gerade das 
Ge genteil; das Ge genteil ist wahr [ist 
der Fall]; жарт. umgekehrt wird ein 
Schuh d(a)raus; зробити ~ розм. 
das Hinterste zuvorderst kehren 

навперебивки див. наперебій
навперебій див. наперебій
навперегін див. наперегони
навперейми quer, schräg; бігти 

~ den Weg abschneiden*(комусьD.)
навперемінний abwechselnd
навпереміннo abwechselnd, wech-

selweise
навперехрест kreuzweise
навпіл entzwei; in zwei Hälften
навпомацки див. напомацки
навпоперек див. напоперек
навпочіпки hockend
навприсідки див. наприсідки
навприсядки див. наприсідки
навпростець див. напростець
навпроти див. напроти 
навпрошки див. напростець
навпрямки див. напрямки
навроч||ити розм. berufen* vt, be-

schreien* vt; durch den bösen Blick 
behexen [verhexen] vt; боюся ~ити, 

але… ich will es nicht berufen, 
aber…; не ~! berufe es nicht!; тіль
ки       б  не  ~ити!  unbe rufen, toi, toi, 
toi! 

навряд (wohl) kaum, schwerlich; 
~ чи es fragt sich noch 

навсидячки sitzend, im Sitzen
навсібіч in alle Seiten [Richtungen]
навскач im Galopp 
навскіс schräg gegenüber(відчогось

von D.) 
навскісний schräg
навскоси див. навcкiс
навстіж (sperr|angel)weit (geöffnet), 

weit offen
навстоячки stehend, im Stehen
навтикати див. втикати
навтікача див. навтіки
навтіки: пуститися ~ die Beine un-

ter die Arme nehmen*, ausreißen* 
vi (s), Fersengeld geben*, Reiß|aus 
neh men*, sich aus dem Staube ma-
chen

навтьоки див. навтіки
навуджувати див. вудити
навудити див. вудити
навушник ч 1.: ~и  мн (приймача, 

плеєра) Kopfhörer m -s, =; (від хо
лоду) Ohrenklappen pl, Ohrenwär-
mer m -s, =; 2. (наклепник) Verleum-
der m -s, =

навхрест übers Kreuz, kreuzweise; 
класти ~ übers Kreuz legen vt

навчальн||ий Bildungs-; Studi¦en-; 
Un           ter richts-; Lehr-, Schul-; (про 
ро     боту, за    к лад тощо) schu  lisch; 
(для тре нування тощо) Ausbil-
dungs-, Übungs-; ~а  стрiль ба 
Übungs schie ßen n -s; ~а  три вога 
Pro  be |alarm m -(e)s, -е; ~а  ча с ти
на Abteilung für Studi¦en| an ge   le    -
genheiten; ~е  навантаження Un               -
terrichtsbelastung f =, -en; ~ий день 
Unterrichtstag m -(e)s, -e; ~ий за  
клад Lehr | anstalt f =, -en, Bildungs-
|  einrichtung f =, -en; ~ий збiр Aus-
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bildungslehrgang m -(e)s, -gängе;
~ий план Lehrplan m -(e)s, -pläne, 
Curriculum [kuʹri:ku-] n -s, -la; ~ий 
рік Lehrjahr n -(e)s, -e; (y школi) 
Schuljahr n -(e)s, -e; (сту дентів) 
Studi¦enjahr n -(e)s, -e

навчання c Lernen n -s; (у вищому 
навчальному закладі) Studium n -s; 
(заняття) Unterricht m -(e)s; (про
фесійна підготовка) Ausbil dung f 
=(чогосьinD.); (на виробництві) 
Lehre f =; військ. Übungen pl, Ma-
növer [-v-] pl; він проходить ~ на 
слюсаря er wird als Schlosser an-
gelernt, er ma cht eine Lehre als 
Schlosser durch  ; ³ без  ~  нема 
вміння (при слів’я) Übung ist der 
beste Lehr mei ster, Übung macht den 
Meister, Übung bringt Erfahrung

навчати lehren vt (когосьА.,чогось
А.); (викладати) unterrichten vt 
(чогось in D.); (певної професії) 
aus bilden vt (чогось in D.); (при
щеп лювати знання, навички) bei-
bringen* vt (когосьD., чогосьА.); 
(певному практичному ремеслу, 
навикам, прийомам тощо) anler-
nen vt; (наполегливо навчати, при
щеплювати) einprägen, einschär-
fen (когось D., чомусь А.);
(тре нувати, муштрувати то що) 
розм. einfuchsen vt (чогосьaufА.)

навчатися lernen vi; (у вищому 
нав    чаль    ному закладі) studieren vi; 
(певної професії) (in einem Beruf) 
ausgebildet werden*; (на ви         роб ниц
тві) eine Lehre durchmachen (на
когосьalsA.); er lernen(чомусьA.)

навчений ausgebildet; geschult, ge    -
lehrt; ~ гірким  дос ві                            дом durch 
Scha   den gewitzigt [gewitzt]; ~ дос 
ві                            дом gewitzigt, gewitzt; ~ персо
нал ge  schul  tes Personal, Fach     per so-
nal n -s

навченість ж Geschultheit f =, Ge-
lehrtheit f =

навчити||(ся) див. навчати(ся); ³ 
чого Івась не ~вся, того й Іван не 
знатиме (прислів’я) wenn der Bär 
soll tanzen lernen, muss er jung in 
die Schule gehen; was Häns |chen 
nicht lernt, lernt Hans nimmer-
mehr; früh übt sich, was ein Meister 
werden will

навшпиньках auf den Zehenspi tzen; 
ходити ~ auf den Fußspitzen gehen* 
vi (s), auf den Zehen gehen* vi (s)

навшпиньки 1. auf die Zehenspi-
tzen; зводитися ~ sich auf die Ze-
hen stellen; 2. див. навшпиньках

нав’ючити див. нав’ючувати 
нав’ючувати aufpacken vt, aufla-

den* vt
нав’язати(ся) див. нав’язувати(cя)
нав’язлив||ий auf dring  lich; (перев. 

з фамільярністю в поводженні) 
zu dringlich; мед. Zwangs-; ~  стaн 
мед. Zwangszustand m-(e)s,-ständе;
~ страх Phobie f =, -i¦en

нав’язливість ж Aufdringlichkeit f 
=; Zudring lichkeit f = 

нав’язувати 1. (на спицях, y в’я
зальній ма шині) viel [in Menge] 
zusam men| stri cken vt; (fertig) stri-
cken vt; (гач ком) viel [in Menge] 
zusam men|häkeln vt; (fertig) hä keln 
vt; 2. перен. (щось си ломіць) auf-
zwingen* vt, aufdrängen vt; розм. 
aufhalsen vt, anschmieren vt; (про
сувати, проводити – про закон, рі     
шення тощо) durchdrücken vt

нав’язуватися sich aufdrängen; ~ у 
гості sich (als Gast) aufdrängen(до
когосьD.) 

нагада||ти 1. див. нагадувати 1, 2; 
2. (чи їсь минулі дії, образи тощо) 
übel vermerken vt(комусьD.); (від
платити, пом ститися) розм. ein-
tränken (комусьD., защосьA.); я 
тобі це ще ~ю розм. das kerbe ich 
dir an; (відплачу) розм. das werde 
ich dir noch eintränken, das werde 
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ich dir (schön [dick, ordentlich]) an-
streichen!

нагадування c Er|innerung f =, -en; 
(застереження) Mahnung f =, -en

нагадувати 1. er|innern vt (прощось
an А.); ins Gedächtnis rufen* vt; in 
Er|innerung bringen* vt (комусьD.); 
2. (за сте рігати) mahnen vt (про
щосьan/umA., wegen G.); 3. перен. 
(зда ва тися схожим) er|innern vt 
(прощосьanА.); (здаватися схо
жим за зву чанням) anklingen* vi 
(прощосьanА.)

нагайка ж Riemenpeitsche f =, -n
нагаласувати див. галасувати
нагальн||ий 1. (терміновий) eilig, 

dringlich, dringend, vordringlich; 
(не    відкладний) un|auf schiebbar; 
розм. brand|eilig; 2. (жит    тєво не
об    хід ний, настійний) drin gend; (про 
прохання) inständig, aus drück lich; ~а 
потреба dringende Not      wen digkeit

нагальнiсть ж Eile f =, Eiligkeit f =; 
Dring lichkeit f =, Un|aufschiebbar-
keit f =; розм. Brand|eiligkeit f =; In-
ständigkeit f =, Aus drück lichkeit f = 

нагально див. нагальний;  ~  ви
ма    гати  ausdrücklich [gebieterisch] 
for   dern vt

наган ч Revolver [-ʹvOlvqr-] m -s, =
наганяти 1. (зганяти разом) zu-

sammentreiben* vt, zusammenbrin-
gen* vt; 2. (наздоганяти) einholen 
vt; 3. (надолужувати) aufholen vt, 
nachholen vt; 4. (спирт тощо) bren-
nen* vt; 5. (штучно збільшувати, 
підвищувати – ціну, плату тощо) 
hochtreiben* vt; 6. (викликати пев 
ний стан) einjagen vt, einflößenvt; 
~ сон einschläfern vt, schläfrig ma-
chen(накогосьA.); ~ страх Angst 
[Furcht, Schre cken] einjagen, Angst 
machen (на когось D.); in Furcht 
und Schre cken (ver)setzen (на ко-
гось A.); розм. kopfscheu machen 
(накогосьA.)

наганятися sich müde laufen*, viel 
hin und her laufen* vi (s)

нагар ч Ruß|ansatz m -es, -sätze; (в 
га зовому тракті двигуна) Verbren-
nungsrückstände pl; мастильний 
~ авт. Ölkohle f =

нагарбати див. гарбати 2
нагартувати див. гартувати 1
нагарчати розм. anknurren vt, an-

brül len vt
нагатити див. гатити 1
нагачувати див. гатити 1
нагвинтити див. нагвинчувати
нагвинчувати anschrauben vt, auf-

schrauben vt 
нагинати beugen vt; (згинати до

низу) niederbiegen* vt
нагинатися sich beugen; (схиляючи 

го лову) sich ducken; (тільки про 
лю дину) sich bücken

нагиркати див. гиркати
нагінк||а ж (осуд, догана) Rüge f =, 

-n, Tadel m -s, =; розм. Rüffel m -s, 
=; (зауваження) Zurechtweisung f 
=,-еn,Verweis m -es, -e; (прочухан) 
розм. Anschnauzer m -s, =; давати 
~у  розм. einen Rüf fel geben* [he-
run termachen], eine Pauke halten*; 
от римувати [ви слу хати] ~y розм. 
einen Rüffel be  kommen*, eine Pau-
ke erwischen 

нагірчити sauer machen vt
нагір’я c Hochland n -(e)s, -länder/-

e, Oberland n -(e)s, Bergland n -(e)
s, -länder

нагл||ий plötzlich, jäh; un|erwartet, 
unvermutet; ~а смерть jäher [plötz-
licher] Tod

наглузуватися див. глузувати
наглумитися див. глумитися
наглумлятися див. глумитися
наглухо dicht, fest
нагляд ч 1. Aufsicht f =(закимось,
чимось über А.); Überwachung f 
=, Beaufsichtigung f =; ~  за  бу дів
ництвом  Bau|aufsicht f =; ~  за 
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судовим  про  вадженням Aufsicht 
über das Gerichtsverfahren; бу ти 
під  ~ом unter Aufsicht [Beo bach-
tung] ste hen* vi; розм. unter der 
Fuchtel ste hen* vi; здій снювати 
~ eine Aufsicht [Kontrolle] aus|üben 
(над кимось, чимось über A.); 
überwachen vt; особа,  яка 
здійснює ~ Aufsicht füh rende m/f -n, 
-n; під  таємним  ~ом  un ter gehei-
mer Auf sicht; 2. (ор га ни нагляду) 
Auf  sichtsbehörde f =, -n; Überwa-
chungs dienst m-(e)s;Inspektion f =

наглядати 1. (пильнувати) aufpas-
sen vi, achtgeben* vi (за кимось,
чимосьaufA.); 2. (контролювати) 
be aufsichtigen vt, überwachen vt 

наглядач ч Aufseher m -s, =
наглядачка ж Aufseherin f =, -nen
наглядов||ий Überwachungs-, Auf-

sichts-; ~а рада Aufsichtsrat m -(e)
s,-rätе

наглянсовувати див. глянсувати
наглянсувати див. глянсувати
наглянути див. наглядати
нагнати див. наганяти 
нагнивання c Eiterbildung f =, Ver|-

eiterung f =, -en, Eiterung f =, -en 
нагнивати див. нагноюватися
нагнітальн||ий Druck-; Förder-; 

гiрн. Steig-; ~а  свердловина  гiрн. 
Druck boh rung f =, -en, Einpress| son-
de f =, -n; ~а труба Druckrohr n -(e)
s,-е;(на соса) Förderrohr n-(e)s,-е;
~ий насос Druckpumpe f =, -n; ~ий 
тру бопровiд Einblaseleitung f =, 
-en; (насосної установки) Förder-
leitung f =, -en; гiрн. Steigleitung f 
=, -en

нагнітати mex. drücken vt, eindrü-
cken vt, pressen vt, einpressen vt; 
(повітря, газ) blasen* vt, einblasen* 
vt; (мастильний матеріал) auf-
pres   sen vt, aufpumpen vt; ³ ~ ат
мосферу die Atmosphäre anheizen; 
~ обстановку die Lage verschärfen

нагнітач ч mex. Gebläse n -s, =, Auf-
ladegebläse n -s, =, Hochdruckgeblä-
se n -s, =, Verdichter m -s, =; ро та
цiйний ~ Drehkolbengebläse n -s, =, 
Umlaufkolbengebläse n -s, =

нагнітити див. нагнітати 
нагноєння c див. нагнивання 
нагноїтися див. нагноюватися 
нагноюватися eitern vi, eitrig 

werden* vi (s)
нагнути(ся) див. нагинати(ся)
наговір ч 1. (наклеп, обмова) Ver   -

leumdung f =, -en; 2. див. за кли
нання

наговори||ти див. наговорю ва ти; 
чого я йому  тільки не  ~в! розм. 
was hab ich ihm nicht alles gesagt! 

наговоритися див. наговорю ва
ти ся 

наговорювати 1. (говорити ба га
то) zusammenreden vt; 2. (під бу 
рю вати, підбивати) anstiften vt(до
чогосьzuD.); 3. (зводити на клеп) 
verleumden(накогосьА.); розм. et-
was [allerhand] anhängen(накогось
D.); 4. (записувати на плів ку, ком
пактдиск тощо) besprechen* vt; 
~  текст  на  компактдиск  einen 
Text auf eine CD sprechen*; 5. (на
шіп ту ва ти за  клинання) bespre-
chen* vt,  durch Zau bersprüche ban-
nen vt

наговорюватися sich satt re den; 
розм. sich ausschwatzen

нагод||а ж Gelegenheit f =, -en; при 
~і bei Gelegenheit, gelegentlich; ко
ристатися з ~и die Gelegenheit nut-
zen, von der Gelegenheit Gebrauch 
machen; пропускати  [згаяти]  ~у 
eine Gelegenheit fahren lassen* 
[vorbei lassen*, verpassen, versäu-
men]; якщо  трапиться  ~а  wenn 
sich eine Gelegenheit bietet

нагодитися 1. (прийти, появити    ся 
тощо) kommen* vi (s); ankommen* 
vi (s), eintreffen* vi (s) (кудись in
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D.); 2. (випадково виникнути, з’я
ви ти    ся, трапитися) sich (dar)bie-
ten*

нагодовувати zu essen geben*(ко-
госьD.); (тварину) füttern vt; (лю
дину) розм., жарт. nudeln vt 

нагодувати див. нагодовувати 
наголо 1. kahl; 2. військ. blank 
наголодуватися lange [lange Zeit, 

viel] hungern vi, aus gehungert sein* 
vi (s)

наголос ч 1. філол. (вирізнення 
скла ду) Betonung f =, -en, Akzent 
m -(e)s, -e; ~  падає die Betonung 
liegt (на щось auf D.); 2. філол. 
(знак) Akzent m -(e)s, -e, Betonung-
szeichen n -s, =, Ak zent zei chen n 
-s, =; 3. перен. Nach druck m -(e)
s, Betonung f =, Hervorhebung f =, 
Ak zentu|ierung f =; робити ~ див. 
наголошувати 2

наголосити див. наголошувати
наголошений betont; ~ склад фі

лол. betonte Silbe, Tonsilbe f =, -n 
наголошеність ж Betontheit f =
наголошувати 1. філол. betonen vt; 

den Akzent legen(нащосьaufA.); 
2. перен. Nachdruck legen (на чо-
мусь auf A.); akzentu|ieren vt; beto-
nen  vt; einen Akzent legen [drücken] 
(начомусь auf A.); (надавати осо
бливого значення) Nachdruck ge-
ben* [verleihen*](начомусь D.)

нагомонітися sich satt [gemütlich] 
unterhalten*

нагорі oben
нагоріти див. нагоряти
нагорнути див. нагортати
нагород||а ж Belohnung f =, -en; 

(відзнака) Auszeichnung f =, -en; 
Prämi¦e f =, -n; вручaти  ~у eine 
Auszeichnung überreichen; пред
ста в  ляти  до  ~и zur Auszeichnung 
vor schlagen* vt; y ~y zur Beloh-
nung, zum Lohn 

нагороджений belohnt; ausgezeich-

net; (орденом) ordensgeschmückt; 
(при зом) preisgekrönt; (премією) 
prä     miert, prämi|iert

нагородження c Belohnung f =, 
-en; (відзначення орденом, при зом 
тощо) Auszeichnung f =, -en; (пре  
мі ю вання) Prämieren n -s, Prä mie-
rung f =, -en, Prämi|ierung f =, -en

нагороджувати 1. belohnen vt; 
(відзначати) auszeichnen vt; (пре
міювати) prämieren vt, prämi|ieren 
vt; (орденом) dekorieren vt, verlei-
hen* vt; (надавати) verleihen* vt; 
2. перен. (наділяти певними ри
сами, якостями) bedenken* vt; be-
schenken vt; ausstatten vt; geben* vt

нагородити1 див. нагороджува ти
нагородити2 перен. (наговорити, 

на пи са  ти багато нерозумного то 
що): ~ дурниць (наговорити) Un-
sinn reden [розм. zu sam men schwa-
tzen]; (написати) sinn lo ses Zeug 
(zusammen)schrei ben* 

нагортати 1. zusammenschaufeln vt, 
zu sammenharken vt; (згрібати) zu-
sammenscharren vt; 2. aufhäufen vt, 
auf schichten vt, aufstapeln vt

нагору nach oben; aufwärts; hinauf; 
herauf 

нагоряти 1. (давати нагар) Ruß 
an  setzen; 2. (про електроенергію, 
пальне) verbrannt [verbraucht] wer-
den*; 3. (перепадати – про по ка
рання тощо): йому нагоріло er hat 
einen Rüffel bekommen

нагострений angespitzt; scharf ge-
macht; geschliffen 

нагострити див. гострити
нагострювати див. гострити 
нагот||а ж Nacktheit f =, Blöße f =; 
розкрити [викрити, показати] в 
усій  ~і (сутність чогось без при
крас) in seiner ganzen Blöße darstel-
len vt

наготовити див. наготовлювати 
наготові див. напоготові 
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наготовлювати 1. (vor)bereiten vt, 
bereitlegen vt; 2. (про їжу) (viel 
[viele Speisen]) zuberei ten [kochen]

наготовляти див. наготовлювати
наготувати див. наготовлювати
награбувати zusammenrauben vt 
награвати spielen vt, vi; leise vor 

sich hin spielen vt, vi 
награний (удаваний, нещирий) ge-

spielt, vorgetäuscht; (напускний, 
шту      чний) ge künstelt

нагрaти див. нагрaвати
награтися sich satt [müde] spielen
награфити див. графити
нагребти див. нагортати 1 
нагримати див. гримати 2
нагрібати див. нагортати 1 
нагрів ч див. нагрівання; поверх
ня ~y Heizflächef =, -n

нагрівальн||ий Erwärmungs-; Wär-
me-; Heiz-; ~a камера Heizkammer 
f =, -n; ~a плита Heizplatte f =, -n, 
Wärmeplatte f =, -n; ~ий  eлемент 
Heiz|element n -(e)s, -е,Heizkörper 
m -s, =; ~ий прилад Heizgerät n   -(e)
s,-е

нагрівання c (опалювання) Hei zung 
f =, Heizen n -s; (підігрівання) Auf-
heizung f =, Aufwärmung f =; (зі
грівання) Erwärmung f =, Erwärmen 
n -s; (до високої температу ри) Erhit-
zung f =; ~ по вітрям Luft heizung f =

нагрівати 1. (опалювати) hei zen 
vt; (підігрівати) aufheizen vt, auf-
wär  men vt; (зі грі вати) wärmen vt, 
erwärmen vt; (до високої тем пе ра
тури) erhitzen vt; 2. див. об ма ню
вати 1–3; ³ ~ руки розм. sich (D.) 
den Beu tel spicken, sein Schäf    chen 
scheren* [ins Trockne brin   gen*]; 
sich bereichern

нагріватися sich wärmen, sich er-
wärmen; warm [heiß] werden* vi (s); 
sich erhitzen

нагрівaч ч Erhitzer m -s, =, Heizkör-
per m -s, =

нагріти(ся) див. нагрівати(ся)
нагробний див. надгробний
нагробок ч див. надгробок
нагромадження с 1. (збір, на ко пи

чення) Speicherung f =, -en; (про 
бa гатствo) Anhäufung f =, -en; 
(ка     пiталy тощо) ек. Akkumula ti on 
f =, -en; 2. (безладна купа, скуп чен
ня) Aufhäufung f =, -en; 3. мн (за о
щадження) Ersparnisse pl; (ре зер
ви) фін. Rücklagen pl

нагромаджування c 1. див. нагро
ма дження 1; 2. (насипання, нава
лю вання тощо купою) Auftürmen n 
-s, Aufhäufen n -s

нагромаджувати 1. (насипати, на    
ва лю вати купою) anhäu fen vt, auf-
häufen vt, häufen vt, auf türmen vt; 
(штабелями) aufsta peln vt; 2. (згрі
бати, нагортати) zusammenschau-
feln vt, zu sammenharken vt; 3. (зби
рати, на ко пичувати) ansammeln 
vt; (гро ші, досвід) sammeln vt; 
(бa    гат   ствo) anhäufen vt; (запаси) 
auf speichern vt; (великi запаси) hor-
ten vt

нагромаджуватися sich anhäufen, 
sich aufhäufen, sich häufen; sich 
ansammeln, sich aufsammeln; sich 
auf  spei chern; (у великій кількості) 
sich türmen; (про маси води, напір 
га зу, тж. перен.) sich  stauen, sich 
an  stauen, sich aufstauen

нагромадити(ся) див. нагрома 
джу       вати(ся)

нагрубити Grobheiten [Frechheiten] 
sagen, sich zu Grobheiten erdreis    ten; 
ausfällig werden* vi(s)(комусьge-
gen A.); розм. anflegelnvt

нагрубіянити див. нагрубити 
нагрудний Brust-
нагрудник ч 1. Brustlatz m -es, -lät-

ze; (дитячий) Lätzchen n -s, =; 
2. (в ла тах) Brustharnisch m-(e)s,-е;
(у фех тувальників) Brustschutzpol-
ster n -s, =, Plastron [-ʹtrP] m -s, -s 
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нагрюкати див. грюкати
нагрянути 1. unverhofft kommen* 

vi (s); (про гостей тощо) überfal-
len* vt; розм. auf die Bude [auf den 
Hals] rü cken [steigen*] vi (s) (до
когось D.); (за  хопити зненацька, 
перев. при сер йозних проступках) 
überra schen vt; (дуже несподівано 
за хо пити, за  стати, напасти) 
über  rumpeln vt; 2. (раптово ви ни
к  нути) zum Aus     bruch [-br4x] kom-
men* vi (s), aus brechen* vi (s)

нагул ч с.г. 1. (відгодовування) 
Mast f =; Weidemast f =; 2. (ступінь 
угодованості) erreichter Grad der 
Mast; angesetzte Fettmen ge, Ge-
wichtszunahme f =

нагулювати 1. (про худобу) Fett 
ansetzen, fett werden* vi (s); im Ge-
wicht zunehmen* vi; 2.: ~ апетит 
sich (D.) Appetit anlaufen* [holen], 
Appetit (vom Spaziergang) nach 
Hau   se bringen*

нагулюватися zur Genüge an der 
fri    schen Luft sein* vi (s), zur Ge nüge 
spazieren gehen* vi (s);  einen langen 
Spaziergang machen

нагуляти(ся) див. нагулювати(ся)
над über (на питання “куди?” – А., 

на питання “де?” – D.)
надавати 1. gewähren vt, geben* 

vt; (допомогу, підтримку, освіту 
то що) висок. an gedeihen lassen* 
vt; (на чийсь розсуд) freistellen vt, 
über las sen* vt; (в розпорядження) 
zur Verfü gung stellen, zuweisen* vt; 
(кре дит тощо) einräumen vt, zu  tei-
len vt; 2. (певні риси, смисл, фор
му тощо) verlei hen* vt, geben* vt; 
~ інший смисл einen anderen Sinn 
verlei hen* [(словам тощо) unterle-
gen] (чомусьD.); ~ сил Kraft ver-
leihen*; ~ стимул einen Anreiz ge-
ben* [bie ten*]; 3. (звання, титул 
тощо) verleihen* vt 

надавити див. надавлювати 

надавлювати drücken vt, vi (на
щось aufА.); aufdrücken vt; (тис
нути) pressen vt

надалі 1. weiterhin; (у майбутньо
му) künftig, künftighin, in Zukunft, 
ferner; 2. (від те пер) von nun an

надання c Gewährung f =, -en; (на 
чийсь розсуд) Überlassung f =, -en; 
(в розпорядження) Zuweisung f =, 
-en; (кредитy тощо) Einräumung 
f =, -en, Zuteilung f =, -en; (звання, 
титулу тощо) Verleihung f =, -en 

надарувати (in Menge) schenken vt, 
viele Geschenke machen; (rei chlich) 
be    schenken(комусьА.,щосьmitD.)

надaти див. надавати
надбавк||а ж (до заробітної пла

ти) Zuschlag m -(e)s, -schläge, Zu-
lage f =, -n; (до ціни) Aufschlag m 
-(e)s, -schläge, Aufpreis m -es, -e, 
Mehrpreis m -es, -e; (доплата) Auf-
geld n -(e)s; (дотація, субсидія) 
Zu schuss m -es, -schüsse; ~а понад 
та риф übertariflicheZulage; без  ~и 
zuschlagfrei

надбання c 1. Erwerbung f =; 2. (до
сягнення, здо         буток) Errungenschaf-
ten pl; 3. (мaйно) Eigentum n -s, 
Ver mögen n -s

надбати erwerben* vt; (зарoбити) 
verdie nen vt

надбивати anschlagen* vt
надбити див. надбивати
надбудова ж 1. (дія, процес) Über-

bauen n -s; (поверху) Aufstockung f 
=; 2. (щось надбудоване) Überbau 
m -(e)s, -e/-ten, Aufbau m -(e)s, -ten; 
3. філос. Überbau m -(e)s

надбудовувати erhöhen vt, über-
bauen vt; (поверх) aufstocken vt; 
~ поверх ein Stockwerk aufsetzen

надбудувати див. надбудовувати
надважкий überschwer
надвечір gegen Abend, am späten 

Nachmittag, spät am Nachmittag, 
spät  nachmittags 



надибати

Н

19

надвечірній: ~ час див. надве чі р’я
надвечірок ч див. надвечір’я
надвечір’я с Spätnachmittag m -(e)s
надвисок||ий Höch|st-; ~ий вакуум 

Höch|stvaku|um [-v-] n -s, Ultrahoch-
vaku|um n -s, Ultravaku|um n -s; ~i 
частоти Höch|stfrequenzen pl

надвір in den Hof; nach außen (hin)
надвірний Hof-, Gehöfts-
надводний Überwasser-, über dem 

Wasserspiegel liegend, oberhalb der 
Wasserfіäcne

надвоє entzwei; in zwei Teile; (на
впіл) in zwei Hälften, halb

надворі draußen; im Freien
надв’язувати dazubinden* vt, an -

bin den* vt, anknüpfen vt, anstücken 
vt

надгнивати anfaulen vi (s)
надголодь hungernd
надгортанник ч анат. Kehldeckel 

m -s, =
надгризати annagen vt; (сухарі то

що) anknabbern vt 
надгризти див. надгризати
надгробний Grab-; ~а  промова 

Lei       chenrede f =, -n, Trauerrede f =, 
-n, Grabrede f =, -n 

надгробок ч Grabstein m -(e)s, -е,
Grabmal n-(e)s,-е/-mäler

наддавати 1. (набавляти, дода
ва         ти) zusetzen vt, (hin)zufügen 
vt, draufgeben* vt, mehr bieten*; 
2. (збільшувати швидкість руху) 
schnel  ler gehen* [laufen*, fließen* 
тощо] vi (s)

наддержавний überstaatlich
наддерти див. наддирати 
наддирати аnreißen* vt
наддовг||ий:  ~і  хвилі фіз. Längst-

wellen pl
наддув ч (двигуна внутрішнього 

згоряння) Aufladenn -s, Aufladung
f =, -en, Nachladen n -s; (паливного 
бака ракети) Druckladung f =, -en, 
Einblasen n -s, Luft|einblasung f =, 

-en; двигун з ~ом Ladermotor m -s, 
-еn;без ~y un|aufgeladen

наддувний Lade-, Auflade-
надерти див. надирати
надзвичайн||ий (винятковий, осо

бливий) außer| or dent       lich; Son der-; 
Ausnahme-; (видатний, значний) 
hervorragend, eminent; ~а  ко  мі сія 
Son  der | ausschuss m -es, -schüs  se; ~а 
нор ма права юр. Aus nah  mebe         stim-
mung f =, -en; ~а си туа  ція Not fall m 
-(e)s,-fällе,Not  stand m -(e)s, -stän-
dе,Notlage f =, -n, Ausnahmesitu a-
tion  f =, -en; ~e  за сi дан ня außer|-
or  dent li che Sitzung, Sondersitzung 
f =, -en; ~ий стан Notstand m -(e)
s,-ständе,Aus nah  mezustand m -(e)s, 
-ständе;~і за хо ди außer|ordent li che 
Maß nahmen, Son dermaßnahmen pl; 
вво   ди ти [запроваджувати] ~ий 
стан den Ausnahmezu stand verhän-
gen(десьüber A.)

надзвичайність ж Außer |or dent-
lich keit f =

надзвичайнo (винятково, особли
во) au ßer | ordentlich; (вель   ми, вкрай) 
äu ßerst, über|aus; (дуже, надмірно) 
peinlich; ~ точно peinlich genau

надзвуков||ий Überschall-; über-
schallschnell; super so  nisch; ~a  ме       
жа Überschallgrenze f =, -n; ~a 
швид кість  Überschallgeschwin-
dig keit f =, -en; ~ий  ви нищувач 
Überschalljäger m -s, =; ~ий літак 
Überschallflugzeug n -(e)s, -e, Hy   -
perschallflugzeug n -(e)s, -e

надземн||ий mex. ober|irdisch; über 
der Erde befіndlich, Hoch-; ~а еле
ктропроводка Oberleitung f =, -en; 
~а залізниця Hochbahn f =, -en; ~а 
споруда Hochbau m -(e)s, -ten; ~ий 
кабель ober|irdisches Kabel; ~ий 
перехiд Fußgängerbrücke f =, -n, 
Fußgänger|überführung f =, -en

надзирати див. наглядати
надибати stoßen* vi (s) (накогось,
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щось auf A.); zufällig treffen* vt; 
~ на слiд auf j-s Spur geraten* [sto-
ßen*] vi (s)

надивитися див. надивлятися 
надивлятися sich satt sehen* (на
когось,щосьanD.); (на ба чи тися) 
viel zu sehen bekommen* vt

надивуватися див. дивуватися
надиктовувати див. диктувати
надиктувати див. диктувати
надимити vollrauchen vt, vollqual-

men vt
надир ч астр. Nadir m -s, Fußpunkt 

m -(e)s
надити locken vt, verlocken; (під

кли кати) herbei winken vt; ~ся sich 
verlocken lassen*(нащосьvonD.)

надирати (eine Menge) abreißen* vt, 
losreißen* vt

надихати begeistern vt, anregen vt, 
inspirieren vt (нащосьzuD.); (за
хоплювати) hinreißen* vt, entflam-
men vt, ermutigen vt (нащосьzuD.)

надихатися sich begeistern, sich an-
regen(чимосьfürA.);sichentflam-
men,entflammen vi (s)(чимосьfür
A.); begeistert werden* vi (s) (чи-
мосьvonD.);Inspiration schöpfen 

надихатися див. надихуватися 
надихнути(ся) див. надихати(ся)
надихуватися sich satt atmen (чи-
мосьanD.) 

наді див. над
надівати anziehen* vt; (головний 

убір, окуляри) aufsetzen vt; (плащ 
тощо) umlegen vt, überziehen* vt; 
(пристібати поясом) аnschnallen 
vt; (каблучку тощо) аnstecken vt

надій ч с.г. Melk|ertrag m -(e)s, -trä-
ge, Milch|ertrag m -(e)s, -trä ge

надійн||ий sicher, zuverlässig; (про 
людину або джерело інформації) 
verlässlich; (безпечний) gefahrlos; 
(про облад нання тощо) be triebs| si-
cher, funkti ons|sicher; ~а опо ра si-
che re Stütze; перен. Stab und Stü   tze; 

~ий свідок юр. verlässlicher Zeu  ge
надійність ж Zu verlässigkeit f =, Si-

cherheit f =; Verlässlichkeit f =; Ge-
fahrlosigkeit f =; Betriebs|sicherheit f 
=, Funktions|sicherheit f =

надійти див. надходити 
надiл ч Boden|anteil m-(e)s,-е,Bo-

denpar zelle f =, -n
наділити див. наділяти
наділяти (надавати) verleihen* vt 
(когосьD.,чимось(А.); (виділяти) 
zuteilen vt (когосьD.,чимосьA.); 
(забезпечувати, оснащувати) 
ver sehen* vt, ausstatten vt (чимось
mit D.)

надірвати(ся) див. надривати(ся) 
надіслати див. надсилати 
надіти див. надівати
наді||я ж Hoffnung f =, -en (нако-
гось, щось aufА.); (перспектива, 
шанси, плани тощо) Aussicht f =, 
-en; втра чати  ~ю die Hoffnung 
 aufgeben* [verlieren*, sin ken las-
sen*]; зрадити  чиїсь  ~ї j-s Hoff-
nungen täu schen [ver|eiteln]; ма
ти ~ю Hoff nung ha ben* [he gen, 
nähren]; не  втра чати  ~ї  die Hoff-
nung nicht sin ken lassen*; подава
ти ве ликі ~ї grоße Hоff nungen er-
wecken, zu den besten Hоffnungen 
berechtigen; подавати ~ю [вселя
ти ~ю, спов     нювати ~єю] Hoff nung 
ma chen [erwecken] (комусь D.); 
(обі   ця ти, про по  нувати ро боту, 
по   са ду то що) in Aussicht stel len vt; 
по  зба вити ~ї   die Hoffnung [Aussi-
cht] abschnei den* [rauben] (когось
D.,нащосьaufA.); поклада ти ~ї 
seine Hoffnung setzen(накогосьauf
А.); ті шити  ~єю  in der Hоff nung 
wie gen vt; тішити себе ~єю sich in 
der Hоffnung wie gen, eine Hoffnung 
he gen; ³ бути при ~ї (про вагітну 
жінку) in anderen [евф. gesegneten] 
Umständen sein* vi (s); щастя 
скоро  покидає,  а  ~я  —  ніколи 
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(прислів’я) Hoffnung erhält, wenn 
Unglück fällt 

надіятися hoffen vi (на когось,
щосьaufА.); (розраховувати, спо 
ді ва ти     ся) bauen vi(накогось,щось
 auf A.); (че ка ти, покладатися) 
 rechnen vi(накогось,щосьaufA.)

над’їдати anbeißen* vt
над’їсти див. над’їдати
надкісниця ж анат. Knochenhaut f 

=, -häute, Beinhaut f =, -häute
надкласовий klassen|indifferent
надключичний анат. supraclavi cu-

lär, Supraklavikular- [-v-]
надкол ч див. надколина 
надколина ж Spalte f =, -n
надколінн||ий: ~а чашка див. над
колінок 

надколінок ч анат. Kniescheibe f 
=, -n

надколювати (сокирою тощо) auf-
spalten vt, ein wenig spalten vt, einen 
kleinen Spalt machen; (шпилькою 
то   що) anstechen* vt

надкрило c зоол. Deckflügelm -s, =, 
Flügeldecke f =, -n

надкритичний überkritisch
надкусити див. надкушувати 
надкушувати anbeißen* vt
надлам ч 1. Anbruch [-br4x] m -(e)

s, -brü che [-brYcq]; Knick m -(e)s, -e; 
мед. Infraktion f =, -en, unvollständi-
ger Knochenbruch; 2. див. над лом 1; 
3. перен. Knick m -(e)s, -e; ~  оcо
бистості Knick der Persönlich keit

надламати(ся) див. надламува ти
(ся)

надламувати(ся) див. надломлю
ва ти(ся)

надлишков||ий 1. überschüssig, 
Überschuss-; überflüssig;Über-; ~а 
вага Übergewicht n -(e)s, Mehrge-
wicht n -(e)s; ~a  доза Überdosis f 
=, -dosen; ~a  eнергiя überschüs-
sige Energie, Energieüberschuss m 
-es, Überschuss|energie f =; ~e  на

вантаження Mehrbelastung f =, 
-en, Überbeanspruchung f =, -en; 
~ий  тиск Überdruck m -(e)s; ~і 
склад ські  запаси Überschussbe-
stand m -(e)s, -beständе; 2. мат. 
redun dant

надлишковість ж Überflussm -es; 
Redundanz f =

надлишок ч (щось зайве, надмірне) 
Über schuss m -es, -schüsse (чогось
an D.); (залишок) Rest m -(e)s, -e; 
(ін   фор   мації тощо) Redundanz f =; 
(достаток) Überfluss m -es (чо-
гось anD.); (перев. про аб страк
т ні поняття, дії тощо) Über maß 
m -es; ~ енeргії ein Übermaß an 
[von] Energie; ~  інформації  In-
formations|überladung f =, -en; ~ ка 
пiталy Kapital |über schuss m -es, 
Überfluss an Kapital, Kapital| über-
hang m -(e)s; ~ товарів ек. Überfül-
le an Waren, Waren|überflussm -es, 
Überbestand m -(e)s

надлобний über der Stirn (befіnd-
lich)

надлом ч 1. Bruchstelle [ʹbr4x-] f =, 
-n, angebrochene Stelle, Knickstelle 
f =, -n; 2. перен. (пригнічений стан) 
Be drücktheit f =, Niedergeschlagen-
heit f = 

надломити(ся) див. надломлю ва
ти(ся) 

надломлювати 1. anbrechen* vt; 
тж. перен. knicken vt; 2. перен. 
(ослаблювати, підривати) bre-
chen* vt

надломлюватися 1. anbrechen* 
vi (s), einknicken vi (s), umknicken 
vi (s), knicken vi (s); einen Knick 
bekommen*; 2. перен. zusammen-
brechen* vi (s); (про здо ро в’я) 
gebro chen sein* vi (s), erschüttert 
werden*; розм. einen Knacks be-
kommen* 

надлюдина ж Übermensch m -en, 
-еn
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надлюдський übermenschlich
надмір ч Übermaß n -es, Fülle f =, 

Überschuss m -es, -schüsse, Über-
schwang m -(e)s, Überfülle f = 
(чогось an D.); ~  почуттів  Ge-
fühls|      überschwang m -(e)s; від  ~у 
по  чуттів im ÜberflussderGefühle

надмірний übermäßig; (без мі ри) 
un mäßig; (про захоплення, при
страсть) überschwenglich

надмірність ж Übermäßigkeit f =; 
Unmäßigkeit f =; Überschwenglich-
keit f =

надмірнo un mä ßig; maßlos; (дуже, 
надзвичайно) peinlich; ~ ак цен  ту
вати überbetonen vt; ~ ве ли кий 
übergroß

надміру über das [alles] Maß (hi-
naus), über die [alle] Maßen

надміцний superfest
надмогильн||ий Grab-; ~а  плита 

Grabplatte f =, -n, Grabstein m -(e)s, 
-e; ~ий пам’ятник Grabmal n -(e)
s, -e/-mäler

надмодний supermodern, übermo-
dern

наднацiональний übernational
наднирники мн анат. Nebennieren 

pl
наднов||ий: ~а  зірка астр. Super-

nova [-v-] f =, -vä
надобережний höch |st vorsichtig
надовба ж військ. Höcker m -s, =; 

Betonhöcker m -s, =; Balkensperre f 
=, -n; Schienensperre f =, -n

надовго auf lange Zeit; (тж. з роз
рахунку на далеке май бут нє) auf 
lan ge [wei te] Sicht

надоїти див. надоювати 
надокучати 1. (ставати нудним, 

неприємним) langweilen vt; lang-
weilig [zuwider, überdrüssig] wer-
den* vi (s); Lang(e)weile ver |ur sa-
chen; 2. див. докучати

надокучити див. надокучати
надокучливий lästig; (настир ли

вий) zudringlich; (нудний) langwei-
lig

надокучливість ж Lästigkeit f =; 
Zu dring lich keit f =; Langweiligkeit 
f = 

надолужити див. надолужувати
надолужувати nachholen vt, einho-

len vt, aufholen vt; ~  пропущене 
Versäumtes nachholen

надомний Heim-
надомник ч Heim|arbeiter m -s, =
надомниця ж Heim|arbeiterin f =, 

-nen
надоювати (in Menge [viel]) mel-

ken* vt
надпивати etwas trinken* vt; (при

гублювати) nippen vi (з чогось an
D.); ~ ковток einen Schluck trin-
ken* [machen]

надпил ч Einschnitt m-(e)s,-е,Ker-
be f =, -n

надпилювати ansägen vt; (напил
ком) anfeilen vt

надпиляти див. надпилювати
надпис ч див. напис
надписати див. надписувати
надписувати mit einer Aufschrift 

versehen* vt; beschriften vt
надпити див. надпивати
надплановий überplanmäßig
надпороти див. надпорювати 
надпорювати ein wenig auftrennen
надпотужн||ий superstark; Höch|st-

leistungs-; ~а  бомба Superbombe f 
=, -n; ~ий  котeл Höch|stleistungs-
kessel m -s, =

надприбуток ч Mehrgewinn m 
-(e)s, -е, Übergewinn m -(e)s, -е,
Überprofіt m -(e)s,-е,Mehrprofіt m 
-(e)s,-е,Extraprofіt m -(e)s,-е

надприродний übernatürlich; (не     
зви чайний) ungewöhnlich; (над зви
чайний) außer|ordentlich

надприродність ж Übernatürlich-
keit f =; Ungewöhnlich keit f =; Au-
ßer|ordentlichkeit f =
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надпровідний фіз. supraleitend, su  -
praleitfähig, überleitfähig

надпровідник ч фіз. Supraleiter m 
-s, =

надпровідність ж фіз. Supraleitfä   -
hig keit f =, Supraleitung f =, Über-
leitfähigkeit f =

надра мн 1. Innere n -n; ~ землі Erd |-
innere n -n; рoзрoбка надр Aus    beu -
tung [Gewinnung] der Bo den   schä-
tze; 2. пе  рен. Innere n -n; в ~x  душi 
in den Tiefen [in der Tiefe] der  Seele

надраїти див. драїти
надрати див. надирати;  ~ся  див. 
на бухатися

надраювати див. драїти
надрив ч 1. (leichter) Riss m -es, 

-e, Einriss m -es, -e; 2. перен. (про 
стан людини) Überspanntheit f =, 
Überreizung f =

надривати 1. (pозривати трохи, 
не до кінця) anreißen* vt; 2. перен. 
(пе  ре   вантажувати, пере на пру 
жу          вати) sich (D.) einen Scha den 
durch Über|anstrengung ho len; über|-
an stren gen vt; ru|inieren vt; ~ голос 
sei   ne Stimme über|anstrengen, sich 
über schreien*; ~  здоров’я  seine 
 Ge  sundheit untergraben* [zerrütten], 
mit seiner Gesundheit wüsten vi

надриватися 1. (тро  хи pозри ва
ти  ся) (ein wenig) ein rei  ßen* vi 
(s); 2. ne peн. sich über   |anstren gen, 
sich über spannen; (під   ні  маючи ва 
гу) sich überhe ben*; мед. sich ver-
he ben*; (ро бо тою, клопотами 
то                        що) розм. sich abschuften, sich 
schin   den*, sich ab schinden* (чи-
мoсьmitD.); фам. sich abrackern; 
~  від  крику  sich überschreien*; 
~ на рo ботi sich bei der Arbeit über-
nehmen*; серце на дривається das 
Herz blutet 

надривистий див. надривний 
надривний hysterisch, überspannt; 

(про кашель, крик) krampfhaft

надріз ч Anschnitt m -(e)s, -е, Ein-
schnitt m -(e)s,-е;(перев. на дереві) 
Kerbe f =, -n

надрізати див. надрізувати 
надрізати див. надрізувати 
надрізувати anschneiden* vt, ein-

schneiden* vt; einen Einschnitt ma-
chen (щось inА.); (робити проріз) 
schlitzen vt; (видряпувати) einri tzen vt

надробити див. дробити
надрубати див. надрубувати
надрубувати anhauen(*) (haute an, 

angehauen) vt; anschlitzen vt; (ро
бити зарубку) an kerben vt

надрукований gedruckt; (на чо
мусь) aufgedruckt; (про матеріал, 
тканину) bedruckt; ~ текст (на чо 
мусь) Aufdruck m -(e)s,-е;~ на пів
жирним шрифтом fettgedruckt

надрукувати див. друкувати
надряпати 1. див. надряпувати; 

2. розм. (написати нерозбірливо, 
 не красиво, недбало) kritzeln vt, vi

надряпувати (робити подряпини) 
kra tzen vt, ankratzen vt

надсада ж äußerste Anstrengung, 
Anspannung f =

надсаджувати überspannen vt; ~ го
лос die Stimme überspannen; ~ся 
sich über|anstrengen, sich überhe-
ben*; ~ся  від  крику [~  глотку] 
розм. sich (D.) die Kehle [die Lunge, 
die Stimme, die Seele] aus dem Hals 
[aus dem Leib] schreien*

надсадити(ся) див. надсаджу ва
ти (ся)

надсадний anstrengend, quä    lend 
надсилати schicken vt, zuschicken 

vt; (відправляти) senden(*) vt, zu-
sen den(*) vt 

надсипати (etwas) abschütten vt
надсічка ж див. зарубка
надструктура ж фіз. Überstruktur 

f =, -en
надтекучий фіз. superflu|id, supra-
flüssig
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надто zu, viel zu; ~ багато zu viel, 

viel zu viel; ~ мало zu wenig, viel 
zu wenig

надтональн||ий:  ~е  телеграфу
ван ня Überlagerungstelegrafіef =

надтонкий hyperfein, überfein, ult-
radünn

надтріснутий (про посуд тощо) an -
geschlagen; mit einem kleinen Riss 
[Sprung]; розм. angeknack(s)t; ~ гo
лос eine brüchi ge [ʹbrYcI-] Stimme

надувати 1. aufblasen* vt; (робити 
тугим) aufblähen vt; (нака чувати 
на сосом) aufpumpen vt; 2. (розм.) 
(об дурювати) be trü gen* vt; розм. 
blau anlaufen lassen* vt; (пiд вести) 
hereinlegen vt, anführen vt; ³ ~ гу  
би schmollen vi (накогосьmitD.); 
gekränkt tun* vi; розм. mucksen vi, 
einen Flunsch ma chen [zie hen*]; 
фам. die ge kränkte [beleidigte] Le-
ber wurst spie len; (пе рев. про дітей) 
розм. ein Schipp chen [нижн. нім. 
eine Schnu te] machen [zie hen*]

надуватися 1. sich aufblasen*, sich 
aufblähen; 2. перен. schmollen vi, 
gekränkt tun*; розм. einen [seinen] 
Dickkopf haben* [aufsetzen]

надувн||ий aufblasbar; ~а подушка 
Luftkissen n -s, =; ~ий матрац 
Luftmatratze f =, -n

надуманий ausgeklügelt, erdacht; 
(штучний) gekünstelt; (непри род
ний) unnatürlich

надуманість ж Ausge klügeltheit f 
=; Gekünsteltheit f =; Unnatürlich-
keit f =

надумати див. надумувати 
надумувати sich (D.) etwas einfal          -

len lassen*; (вирішувати) beschlie-
ßen* vt, sich ent  schließen*; (наміча   
ти, затівати, планувати) sich (D.) 
etwas vor neh men*

надурити (обманути) betrügen* vt; 
(ошукати) anschmieren vt; розм. 
übertölpeln vt, für dumm verkaufen 

vt; фам. anschummeln vt, begaunern 
vt, einseifen vt

надурочн||ий Überstunden-; ~а ро
бота Überstunden|arbeit f =, -en; 
розм. Überstunden pl; працювати 
~о Überstunden machen

наду||ти 1. див. надувати; 2. (про 
вітер тощо) heranwehen vt; багато 
снiгу ~ло у двір es ist viel Schnee 
in den Hof herangeweht worden 

надутий 1. aufgeblasen; 2. перен. 
(гордовитий, чванливий) aufge bla-
sen; (пихатий, зарозумілий) hoch-
näsig; 3. перен. (похму рий, не при
вітний) fіnster; mürrisch

наду||тися див. надуватися; він 
~вся як сич на вітер [як квочка 
на  дощ] er sieht aus, wie ein Topf 
voll Mäuse

надутість ж перен. Aufgeblasenheit 
f =; Hoch näsigkeit f =

надушити1 (парфумами тощо) par-
fümieren vt; ~ся sich parfümieren

надушити2 (душачи, знищити ба
гато) (vielе) erdrücken vt, erdros-
seln vt, ersticken vt 

надушyвати (натискувати) drü-
cken vi(нащосьaufA.); aufdrücken 
vt; (докладаючи силу) pressen vi (на
щосьaufA.)

надфiль ч Feilnadel f =, -n, Nadel-
feile f =, -n

надхмарний hoch über den Wol ken, 
über den Wolken befіndlich 

надходження c 1. (когось, кудись) 
Eintritt m -(e)s, -e; 2. (грошей 
то що) Eingehen n -s, Eintref-
fen n -s; ~  грошей  Geld|eingang 
m -(e)s, -gängе; ~  платежу 
Zahlungs|eingang m -(e)s, -gängе;
~  товарiв Wa ren | eingang m -(e)s, 
-gängе;3. мн (до ходи) Ein künfte pl; 
(виторг) Ein nahmen pl

надходити 1. (прибувати, набли
жатися) sich nähern; (про строк 
тощо) heranrücken vi (s); 2. (про 
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гроші, товари тощо) einkommen* 
vi (s), einlaufen* vi (s), eingehen* vi 
(s); (про гроші,  за мовлення тощо) 
zufließen* vi  (s); ~ у  продаж zum 
Verkauf gelan  gen vi (s)

надчист||ий Reinst-; hochrein, ult-
rarein; ~і речовини Reinststoffe pl

надчутливий über|empfіndlich;
спец. sensitiv

надчутливість ж Über|empfіnd-
lich  keit f =; спец. Sensitivität [-v-] 
f =

надшвидкісний Höch|st geschwin-
digkeits-, superschnell

надшвидкість ж Su pergeschwin-
dig    keit f =, -en, Superschnelligkeit 
f =

надщербити(ся) див. надщерблю
вати(ся) 

надщерблювати ankerben vt, aus-
kerben vt; (про ніж, ножиці тощо) 
schartig machen vt; ~ся  schartig 
wer den* vi (s)

надягати anziehen* vt; (головний 
убір, окуляри) aufsetzen vt 

надягти див. надягати
нажарити див. жарити
нажарювати див. жарити
нажати див. жати1 
нажахати див. жахати
наждак ч Schmirgel m -s; чистити 

~oм schmirgeln vt
наждачний Sand-; Schleif-; Schmir-

gel-; ~ папір Schmirgelpapier n -s, 
Sandpapier n -s, Schleifpapier n -s

нажертися див. нажиратися 
нажив||а ж 1. Gewinn m -(e)s, -e; 

(при буток) Profіt m -(e)s, -e; з 
метою  ~и юр. in gewinnsüchtiger 
Absicht; 2. див. наживка

наживати 1. (збирати, здобувати) 
erwerben* vt; (заробляти) verdie-
nen vt; знев. erschachern vt; ~ май
но ein Vermögen erwerben*; 2. пе
рен. (про нещастя, хворобу тощо) 
sich (D.) zuziehen* vt, sich (D.) ho  -

len vt; ~ собі ворогів sich (D.) Fein-
de machen [schaffen]

наживатися reich werden* vi (s), 
sich bereichern, Profіt machen (на
чомусьanD.);profіtieren vi(начо-
мусьvonD.); sich (D.) die Ta schen 
füllen, in die eigene Tasche arbeiten 
[wirtschaften] vi; розм. dick verdie-
nen vi (начомусьbeiD.) 

наживити див. наживлювати
наживка ж Köder m -s, =
наживлювати (наживку на гачок) 

anködern vt, mit einem Köder verse-
hen* vt

наживляти див. наживлювати
наживн||ий 1. (якого можна нажи

ти): cправа ~а das lässt sich erwer-
ben [(прo знання тощо) erlernen]; 
(прo щось втрачене) das lässt sich 
ersetzen; 2. (з наживкою) Köder-

нажиратися розм. sich (D.) den 
Bauch vollschlagen*; вульг. sich 
dick [satt, voll] fressen*

нажити(ся) див. наживати(ся)
нажлуктaтися див. нажлуктитися
нажлуктитися 1. (випити щось по

жа д ливо і багато) sich satt trin-
ken*; 2. див. набухатися

нажужмити див. жужмити
назавжди für immer; раз  і  ~ ein 

für allemal; зникнути ~ розм. auf 
Nimmerwiedersehen verschwinden* 
[weg sein*] vi (s)

назавтра am näch|sten Tag, tags da-
rauf

назавше див. назавжди
назад (у зворотному напрямку) zu-

rück(-); rückwärts; ~  і  вперед auf 
und ab, hin und her; ні ~ ні вперед 
weder vor- noch rückwärts; туди 
і ~ hin und zurück; ~! zurück!; 2. (на 
те саме місце) zurück-; wieder-; 
брати  обі цянку  ~ ein Verspre-
chen zurücknehmen*; вертатися 
~ wiederkom     men* vi (s); віддавати 
~ zurückgeben* vt; 3. (ранiше) vor, 
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zurück; декілька років тому ~ ein 
paar Jahre zurück; рiвно  десять 
років тому ~ heute vor zehn Jahren

назалізація ж філол. Nasalierung f 
= -en

назалізувати філол. nasalieren vt
назальний філол., мед. nasal, Nasal-
назбирати(ся) див. назбиру ва ти
(ся)

назбирувати (накопичувати) an-
sammeln vt, anhäufen vt, aufhäu fen 
vt; (гроші) sparen vt; розм. zusam-
menscharren vt; ~ся  sich (in Mas-
sen) an sammeln [anhäufen, aufhäu-
fen]

назва ж Name m -ns, -n; (книги, 
фільму тощо) Titel m -s,=; (по зна    
чення) Be zeichnung f =, -en; ~ ву 
ли ці Stra ßenname m -ns, -n; ~ мі   ся
ця Monatsname m -ns, -n; ~ по   са   ди 
Dienstbezeichnung f =, -en 

назван||ий 1. genannt; 2. (нерід
ний): ~а мати Brautmutter f =, -müt-
ter; ~ий  батько  Brautvater m -s, 
-väter; ~i батьки Braut|eltern pl

назвати(ся) див. називати(ся)
назганяти див. зганяти 2
назгонити див. зганяти 2
назгребти див. згрібати
назгрібати див. згрібати
наздіймати див. здіймати
наздогад 1. (натяками) in Andeu-

tungen reden vi; Ausflüchtemachen; 
2. (навмання, абияк) aufs Gerate-
wohl, auf gut Glück

наздоганяти einholen vt; (надолу
жувати) nachholen vt

наздогін див. навздогін
наздогнати див. наздоганяти 
наземн||ий Land-; Boden-; ~a про
кладка  трубопроводу Hochverle-
gung der Rohrleitung; ~a  слу жбa 
aв. Bodendienst m -(e)s; ~е об лад
нання  aв. Boden|ausrüstung f =, 
-en; ~ий  трубопровiд Landleitung 
f =, -en

називання c Nennung f =, -en, Be-
nennung f =, -en; (під час зна йом
ства) Vorstellung f =, -en 

називати 1. (давати ім’я, назву; 
 ха рактеризувати, розцінювати) 
nen   nen* vt (кимось, чимось А., 
в честь когось nachD.); (давати 
ім’я, назву – більш офі ційно, час  
то закінчена дія) be nennen* vt 
(кимось, чимосьА.); 2. (ви  мов ля
ти  на з  ву, ім’я ко   гось, чо гось, зга
дувати) nennen* vt; ³ ~ рe чі сво
їми  іме нами  die Din      ge  bei ih rem 
rechten Namen nennen*

називатися 1. (мати ім’я) heißen* 
vi; 2. (називати себе) sich nennen*; 
(відрекомендуватися) sich vorstel-
len; (вигаданим ім’ям) sich ausge-
ben*(кимосьfürA.) 

називн||ий філол. Nominal-; ~e ре
чення  філол. Nominalsatz m -es, 
-sätzе;~ий відмінок філол. Nomi-
nativ m -s, -e, Werfall m -(e)s 

назирати (спостерігати, стежи
ти) aufpassen vi, achtgeben* vi (за
кимось,чимосьaufA.)

назирцем див. назирці
назирці 1. (cлідом, услід) hinterher; 
іти ~ auf den Spuren [auf dem Fu ße] 
folgen vi(s)(закимосьD.); 2. (кра
дькома) heimlich, verstohlen

назичити viel wünschen vt
назмітати zusammenfegen vt
назначати 1. (yстановлювати, ви

значати) bestimmen vt, festsetzen 
vt; 2. (на ка зу ва ти, диктувати) vor-
schrei  ben* vt; (віддавати роз по ря
дження) an|ordnen vt; 3. (cтавити 
позначки, відмітки) be zeichnen vt, 
vermerken vt

назначити див. назначaти
назначувати див. назначати 3
назносити див. назношувати 
назношувати zu sammentragen* vt
назнущатися див. знущатися
назовні nach außen (hin)



найважливіший

Н

27

назовсім für immer
назривати див. зривати 2
назрівaти (наближатися, става

ти неминучим) heranreifen vi (s); 
(ста вати невідкладним) akut wer-
den* vi (s); (вимагати обговорен ня, 
з’ясування тощо) spruchreif wer   -
den* vi (s)

назрі||ти див. назрівати; питання 
~ло die Frage ist spruchreif [aktuell, 
akut]

назублювати Kerben [Scharten, Za-
cken] machen; schartig machen vt

назубок aus dem Eff|eff [FF]; знати 
~ aus dem Eff|eff verstehen* [kön-
nen*] vt; in allen Ecken [in- und aus-
wendig] kennen* vt, in allen Ecken 
Bescheid wissen* vt; розм. (wie) am 
Schnürchen [an der Schnur] haben* 
[können*, kennen*, wissen*] vt

назувати див. взувати 1
назустріч entgegen; iти ~ тж. пе

рен. entgegengehen* [entgegen kom-
men*] vi (s)(комусьD.)

назути див. взувати 1
наївн||ий na|iv; (простодушний) 

ein        fältig; ~а дівчина розм. Kücken 
n -s, =; ~а людина na|iver Mensch; 
розм. Na |ivling m -s, -е; iрон. Ein-
falls pinsel m -s, =

наївність ж Na|ivität [-v-] f =; Ein-
falt f =

наїдати auf |essen* vt; (пожадливо)
verschlingen* vt; ~ сoбi пузо фам. 
sich (D.) einen Bauch anfüttern

наїдатися sich satt essen* (чогось
an D.); ~  досхочу розм. sich dick 
und voll [dick und fett, dick und 
breit, dick und rund, dick und dünn] 
essen*

наїжачитися див. наїжачуватися
наїжджати 1. anfahren* vt, anprallen 

vt; anfahren* vi (s), anprallen vi(на
когось,щосьan/gegen A.); fahren* 
vi (s) (на когось, щось gegen A.); 
2. (придиратися, прискіпуватися 

тощо) anfahren* vt; розм. anmo-
tzen vt, anmeckern vt

наїжитися див. наїжачуватися 
наїжачуватися 1. (про кішку то  що, 

тж. перен.) sich sträuben; das   Fell 
[die Federn, die Stacheln] sträu   ben; 
(про птаxів) die Federn auf sträu-
ben, sich aufplustern; 2. пе рен. (ви
являти незадоволення, обу рен  ня, 
сер  дитися) düster dreinschauen vi; 
розм. seine Borsten hervorkehren, 
bor stig werden* vi (s)

наїжуватися див. наїжачуватися
наїзд ч 1. (про ДТП) Auffahren n -s; 

(перев. різкий на перeшкоду) An-
prall m -(e)s, -е,Aufprall m -(e)s, 
-е;(перев. з важкими наслідка ми) 
Auffahr|unfall m-(e)s,-fällе;~ зза  дy 
Heck| aufprall m -(e)s, -е; зробити 
~  на  пішохода einen Fußgänger 
anfahren*; 2. (претензії, критичні 
за у ва  жен    ня) Anschuldigung f =, 
-en; (при  скі    пу вання) Schikane f =, 
-n; (дрі    б’я   з ко ва крити ка) Krit telei 
f =, -en

наїздом ab und zu, mit|unter 
наїзник ч Reiter m -s, =; (цирковий) 

Kunstreiter m -s, =
наїзниця ж Reiterin f =, -nen; Kunst-

reiterin f =, -nen
наїсти(ся) див. наїдати(ся) 
наїхати див. наїжджати
найбільш(е) allermeist; am meisten; 

~ на світі über alles in der Welt
найбільший der [die, das] größte, 

am größten; Höch|st-, Größt-
найближч||ий näch|st (від nah); (на

ступний) näch|stfolgend; (без по 
се  редній) unmittelbar; ~им  ча сом 
näch|stens, in Kürze, in kurzer Frist, 
in näch |ster Zeit, in na her Zukunft, 
recht bald; ~і родичі näch|ste Ange-
hörige [Verwandte]

найважливіший der [die, das] wich   -
tigste, der [die, das] allerwichtig ste, 
am wich   tig    sten
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найважчe am schwersten, am aller-

schwersten
найважчий der [die, das] schwer-

ste, der [die, das] allerschwerste, am 
schwersten [allerschwersten]

найвищ||ий der [die, das] allerhö-
ch|ste [höch|ste], am höch|sten; (про 
орган влади тощо) der [die, das] 
oberste; Höch|st-; товари  ~ої  яко
сті  Qua litätswaren pl, Waren von 
  be ster Qua lität, Waren er ster Güte

найгірш||ий der [die, das] aller-
schlimmste [schlimmste], der [die, 
das] schlechteste (von allen), am 
schle chtesten [schlimmsten]; го
ту                             ватися  до  ~ого  [чекати  ~ого] 
розм. aufs [auf das] Schlimmste ge-
fasst sein* vi (s)

найда ч/ж Findelkind n -(e)s, -er, 
Findling m-s,-е

найкращ||ий der [die, das] allerbes te 
[beste], am besten; Best-; ~им  чи
ном aufs beste [aufs Beste], auf die 
gelungenste Art; всього ~oго! alles 
Gute!

найм ч 1. (приміщення) Mieten 
n -s; ~  приміщення  без  (плати 
за)  опа лення  Kaltmiete f =, -n; 
пла та  за  ~ Miete f =, -n; від да  
вати в ~ vermie ten vt; 2. (ро бо чої 
сили) Ein stel lung f =, Anstellung 
f =; (вер бування)  Anwerben n -s; 
(ма тро сiв) Anheu ern n -s; бю
ро ~y Stel lenvermittlung f =, -en, 
Verdingungs büro п -s, -s; пра цю
вати за ~ом als Tagelöhner ar bei ten 
vi; 3. (судна) Befrachtung f =, -en

найманець ч 1. (солдат) Söldner m 
-s, =; 2. перен., знев. (той, хто за
хищає чужі інтереси з ко ри с ли  вих 
мотивів) Söldling m -s,-е

найман||ий 1. (взятий в найм) ge-
mietet, Miet-; 2. (який працює за 
наймом) Lohn-; ~а  армія Berufs-
heer n -(e)s, -е, Söldnerheer n -(e)
s, -е, Söldner|armee f =, -me¦en; 

Söl d           nertruppen pl; ~а  праця ек. 
Lohn  |  arbeit f =; ~ий  працівник 
 Ar   beit  nehmer m -s, =; in Lohn|ar beit 
ste hender Werktätige; ~ий  солдат 
Söldner m -s, =; 3. (про      даж ний) 
знев. gedungen; ~ий  убив  ця ge-
dungener [bezahl ter] Mör der; Killer 
m -s, =

наймати 1. (робочу силу) einstellen 
vt, anstellen vt; (вербувати) anwer-
ben* vt; (робітників) Arbeiter an-
nehmen*; (на службу) in Dienst 
neh   men* vt; (матросів) anheuern 
vt; 2. (здавати на тимчасове ко    ри
стування, в оренду) mieten vt

найматися in Dienst treten* vi (s)
наймач ч (приміщення) Mieter m -s, 

=; (судна) Befrachter m -s, =; (пра
цедавець) Arbeitgeber m -s, = 

наймення c Name m -ns, -n; (по зна
чення) Be zeichnung f =, -en 

найменування c Benennung f =, 
-en; (назва) Name m -ns, -n; (по зна
чення) Be zeichnung f =, -en 

найменувати benennen* vt; einen 
Namen geben*(когосьD.); (по зна
чати) bezeichnen vt

найменш am wenigsten, am aller we-
nigsten

найменший der [die, das] kleinste, 
der [die, das] allerkleinste, der [die, 
das] geringste, der [die, das] min-
deste; am kleinsten, am geringsten, 
am mindesten; Kleinst-, Min   dest- 

наймит ч Tagelöhner m -s, =; (слуга) 
Knecht m -(e)s, -e; (батрак) Land|-
arbeiter m -s, =; ~и мн іст., збірн. 
Ge sinde n -s

наймитувати als Tagelöhner arbei-
ten vi, tagelöhnern невідокр. vi

наймичка ж Dienerin f =, -nen, 
Dienst mädchen n -s, = 

найнижч||ий der [die, das] nied rig -
ste, am niedrigsten; der [die, das] 
tief  ste, am tiefsten; (про ранг, по
саду тощо) der [die, das] unterste, 
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am untersten; ~а тoчка Tiefpunkt m 
-(e)s, -e

найняти(ся) див. наймати(ся)
найостанніший der [die, das] letz-

teste, der [die, das] allerletzteste, am 
letztesten; Hinterste m -n, -n

найперш(е) vor allem, in erster Li-
ni¦e, zunäch|st, zuerst

найпотаємніший (про думки то
що) der [die, das] innerste, am inner-
sten; (про бажання тощо) der [die, 
das] sehnlich|ste, am sehnlich|sten 

най||ти див. находити; ~ шло бага
то  гостей es sind viele Gäste zu-
sammengekommen

найчастіше zumeist, meist, meisten-
teils, mei stens, allermeist 

найшвидший der [die, das] schnell-
ste 

наказ ч тж. військ. Befehl m -(e)
s, -e; (у цивільній установі) Ver|-
ord  nung f =, -en, Anweisung f =, 
-en; (розпорядження) Verfü gung f 
=, -en; (припис, вказівка, ін стру к
ція) Vorschrift f =, -en; слу ж  бо  вий 
~ dienstliche Verfügung [An| ord-
nung], Dienst|anweisung f =, -en; 
ви                                       ко нувати  ~ den Befehl aus füh-
ren, dem Befehl nachkommen* vi 
(s); віддавати ~ einen Befehl ge -
ben* [erteilen]; згідно  з  ~ом laut 
[auf] Befehl, gemäß dem Befehl, 
be  fehlsgemäß; laut [gemäß] Ver| ord-
nung [An|ordnung, Anweisung, Ver-
fü gung]

наказати див. наказувати 
наказовий: ~ спосіб філол. Impera-

tiv m -s,-е,Befehlsform f =, -en
наказувати befehlen* vt; (у цивіль

ній установі) ver|ordnen vt; (да
ва ти розпорядження) an|ordnen 
vt; (да вати вказівки) anweisen* 
vt;  (ве  лiти) gebieten* vt; (менш 
суворий характер наказу, про
хання) lassen* (+ Inf. без zu); (до
ручaти) beauftragen vt

накапати див. накапувати 
накапостити див. капостити
накапувати 1. (стікати краплями) 

tröpfeln vi, traufeln vi; (струменіти, 
текти) triefen* vi; 2. (наливати лі
ки) tröpfeln vt, eintröpfeln vt; 3. (за 
бруднювати) betropfen vt; 4. (до
носити) angeben* vt, de nun  zieren 
vt; розм. klatschen vt, verpfeifen vt, 
verpetzen vt, ver zinken vt

накарка||ти unken vi; не  ~й  (біди 
то що) розм. lass die Unkenrufe

накарячкax auf allen vieren 
накарячки auf alle vier
накат ч 1. (шар настелених колод, 

дощок) Bohlenbelag m -(e)s, -lägе,
Bretterbelag m-(e)s,-lägе;2. (фар
би, клею тощо) Auftragen n -s, Ein-
walzen n -s

накататися sich satt fahren*, zur Ge-
nüge umherfahren* vi (s)

накатка ж mex. Rändel f =, -n
накатувати 1. (дорогу) glattwalzen 

відокр. vt; glattfahren* відокр. vt; 
2. (покривати фарбою, клеєм то
що) auftragen* vt; 3. тех. (рiзьбу) 
wal zen vt

накачати див. накачувати
накачувати pumpen vt, aufpumpen 

vt; vollpumpen vt
наквасити див. квасити
наквашувати див. квасити
накивати: ~ п’ятами розм. die Fer-

sen zeigen
накидати 1. werfen* vt (нащосьauf

А.); (усюди) über|all hinwerfen* vt; 
2. (наповнювати) vollwerfen* vt; 
3. (план) entwerfen* vt; (малюнок) 
skizzieren vt; 4. (одяг) überwerfen* 
vt, umlegen vt; 5. (ціну) aufschla-
gen* vt

накидати див. накидати; ~ся zur 
Genüge geworfen haben*

накидатися 1. див. кидатися 1, 2; 
2. пе  рен. (напо сі да ти, дошкуляти, 
до  кучати) be stürmen vt (чимось
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mit D.); (кри ти   ку вати, погано від
гу  ку ва тися) розм. herziehen* vi (s) 
(накогосьüber A.)

накидка ж Umhang m -(e)s, -hänge
накинути(ся) див. накидати(ся)
накип ч (осадок) Ansatz m -es, -sä-

tze; (в котлi, казані) Kesselstein m 
-(e)s; (піна) Schaum m -(e)s, Schäu-
me; тж. перен. Abschaum m -(e)s

накипати 1. (покриватися осадком) 
sich ansetzen; Kesselstein ansetzen; 
Schaum bilden; 2. перен. (про не
при ємні почуття, переживання 
тощо) sich häufen, sich ansammeln, 
sich aufstauen

накипіти див. накипати
накип’ятити див. кип’ятити
накисати див. киснути
накиснути див. киснути
наклад ч Auflage f =, -n; виходити 
великим ~ом  in hoher Auflageer-
scheinen* vi (s)

накладати 1. (класти зверху) auf-
legen vt; (пов’язку тощо) anlegen vt; 
~ шов мед. eine Naht anlegen; 2. пе     
рен. (по        кладати обов’язки то                                                      що) 
auf|erlegen vt; ~ вiзу mit einem Sicht-
vermerk versehen* vt; 3. (покарання 
тощо в су  до  вому  по рядку) verhän-
gen vt (накогосьüber A.); auf|erlegen 
vt (накогосьD.); belegen(накогось
А.,щосьmitD.); ~ стяг нення eine 
Stra fe  auf|   er  legen [verhängen] (на
когосьüber А.)

накладка ж 1. тех. Auflage f =, -n; 
Überwurf m -(e)s, -würfe; Deckblech 
n -(e)s, -е; (стикового з’єднання) 
Lasche f =, -n; (гальмівна) Belag 
m -(e)s, -lägе; (замка) Schließband 
n -(e)s, -bänder, Schließdeckel m -s, 
=; захисна ~ Schutzleiste f =, -n; 
2. (з чужого волосся) künstlicher 
Haar|aufsatz, kleiner fal scher Zopf, 
falsche Haar|strähne; 3. (по     милка) 
Fehler m -s, =; (недогляд) Versehen 
n -s, =

накладн||a ж eк. Lieferschein m 
-(e)s, -e, Lieferzettel m -s, =; (до
ку   мент про завантаження) La de       -
liste f =, -n, Ladeschein m -(e)s, -e; 
(товаросупровідний до ку мент) 
Wa   renbegleitschein m -(e)s, -e; авi
а      тран спортна ~а Luftfrachtbrief 
m -(e)s, -e; відвантажувальнa ~а 
Versand schein m -(e)s, -e; за ліз
нична ~а Eisenbahnfrachtbrief m 
-(e)s, -e, Bahnfrachtbrief m -(e)s, -e, 
Verladeschein m -(e)s, -e, Frachtbrief 
m -(e)s, -e; виписувати  ~у einen 
Lieferschein ausstellen

накладн||ий 1. aufgelegt, Auflage-;
aufgesetzt; Anlege-; ~a  кишеня 
aufgesetzte Tasche; ~a  пластина 
по  лігр. Anlegeblech n-(e)s,-е;~ий 
замoк Kastenschloss n -es, -schlös-
ser; ~ий стіл полігр. Anle getisch m 
-(e)s, -e; 2.: ~ий платiж [~а плата] 
див. піс ляплата; ~i витрати [ви
датки] Gemeinkosten pl, Spesen pl

накласти див. накладати
наклеїти див. наклеювати
наклейка ж 1. (дiя) Anleimen п 

-s, Aufkleben n -s; 2. (ярлик) Auf-
kleber m -s, =, Klebezettel m -s, =; 
Etikett n -(e)s,-е/-s,Etikette f =, -n; 
(рекламна, агітаційна тощо) Sti-
cker [ʹstI-] m -s, =

нaклеп ч Verleumdung f =, -en; (при
ни ження авторитету, ре пу та
ції тощо) книжн. Dif famierung f 
=, -en; (лихослів’я) Lä s   te   rung f =, 
-en; (збезчещення, оббріхування) 
Ver  |  un  glim pfung f =, -en; книжн. 
Ver  |  ächt   lich machung f =,-en(нако-
гось vonD.); зводити ~ verleum-
den vt; (ганьбити, об брі хувати) 
ver|unglimpfen vt; (пра гнучи при ни
зити чийсь ав то ри тет, ре пу та
цію тощо) книжн. dif fa mie ren vt

наклепник ч Verleumder m -s, =; 
Ehr|abschneider m -s, =; Lästerer 
m -s, =; розм. Lästermaul n -(e)s, 
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-mäu ler; фам. Schandmaul n -(e)s, 
-mäuler

наклепниця ж Verleumderin f =, 
-nen; Ehr|abschneiderin f =, -nen; 
Läs  terin f =, -nen; розм. Lästermaul 
n -(e)s, -mäu ler; фам. Schandmaul n 
-(e)s, -mäuler

наклепницький verleumderisch; 
läs terlich, lästernd 

наклепувати1 див. клепати 1–3
наклепувати2 1. (робити наклеп) 

verleumden vt, diffamieren vt, ver-
läs  tern vi; lästern vt, vi (на когось,
щось gegen А.; ви сок. wider А.); 
2. (при писувати щось негативне) 
 аndichten(щосьA.,комусьD.) 

наклеювати aufkleben vt (нащось
auf А.) 

накликати див. накликати
накликати 1. (гостей) zusammen-

rufen* vt; 2. (викликати щось не 
приємне, небажане тощо) sich 
(D.) zu  ziehen* vt; книжн. herauf-
beschwören* vt; (біду, лихо тощо) 
hexen vt, be rufen* vt; розм. auf den 
Hals bringen* [schicken, reden] vt

накльову||ватися:  справа  ~ється 
da ist was drin; die Sache hat Aus-
sichten; розм. wir werden das Kind 
schon schaukeln; нічого у нього не 
~єть ся er hat keinerlei Aussichten

наклюкатися розм. sich (D.) einen 
Schwips antrinken*, einen hinter die 
Binde gießen*; фам. sich besaufen*

накої||ти anrichten vt; розм. etwas 
Schönes angedreht haben*; (щось по
гане без злого умислу, непоміт но) 
anstellen vt; (зло з умислом) an stiften 
vt; що ти ~в! was hast du an gerichtet!; 
da hast du was Schönes angestiftet!

наколінн||ий Knie-; ~а  пов’язка 
Kniebinde f =, -n

наколінник ч Knieschützer m -s, =, 
Knieleder n -s; Kniewärmer m -s, = 

наколка ж 1. (прикраса) Häubchen 
n -s, =; 2. Tätowierung f =, -en

наколоти 1. див. колоти  2; 2. див. 
на колювати; ~ся див. нако лю ва
ти  ся

наколотити див. колотити 
наколочувати див. колотити
наколошматити див. колошма ти  
ти 

наколювати 1. (колоти) stechen* 
vt; 2. (про дрова) (in Menge [viel]) 
zer  hacken [zerspalten] vt; 3. (при ко
лю вати) anstecken vt; 4. tätowie ren 
vt, eintätowieren vt

наколюватися sich stechen* (на
щосьanD.) 

накомарник ч Moskitonetz n-es,-е,
Mückennetz n-es,-е

наконечник ч Spitze f =, -n, End-
stück n -(e)s, -е; (ковпачок) Kappe 
f =, -n; (насадка) Aufsatz m -(e)s, 
-sätzе,Aufsatzstück n -(e)s,-е,Tül  le 
f =, -n; ка бельний ~ Kabel schuh m 
-(e)s,-е

накопати див. копати
накопати див. копати
накопичення с 1. (збір) Speiche-

rung f =, -en; Ansammlung f =, 
-en;  Kumulation f =, -en; (про бa
гатствo) Anhäufung f =, -en; (ка
пiталy то що) ек. Akkumula tion f =, 
-en; 2. (безладна купа, скупчення) 
Auf häufung f =, -en; 3. (насипання, 
нава лю вання тощо купою) Auftür-
men n -s, Aufhäufen n -s; 4. (гро
шей) Sparen n -s, Zusammensparen 
n -s, Ansparen n -s; 5. (про запаси 
во ди) Aufstauung f =, -en; 6. мн (за
ощадження) Ersparnisse pl; (ре  зер
ви) фін. Rücklagen pl

накопичити(ся) див. накопичу  ва 
ти(ся) 

накопичувальний Speicher-
накопичування c див. накопичен
ня

накопичувати 1. sammeln vt, an-
sammeln vt, speichern vt; kumu lie-
ren vt; (бaгатствo) anhäufen vt; 
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(капiтал тощо) akkumulieren vt; 
2. (насипати, нава лю вати купою) 
auftürmen vt, aufhäufen vt; 3. (гро
ші) sparen vt, zusammensparen vt, 
an sparen vt; розм. zusammenschar-
ren vt; 4. (запаси води) aufstauen vt

накопичуватися 1. sich ansam-
meln, sich sammeln; (зростати, 
збіль  шуватися) anwachsen* vi (s); 
sich summieren; (перев. про бор
ги, відсотки, ви  тра ти тощо) an-
laufen* vi (s); 2. (про предмети) sich 
anhäufen,   sich häufen; (у великій 
кількості)  sich türmen; 3. (про маси 
води,  на пір га зу, тж. перен.) sich 
 stauen, sich an  stauen, sich aufstauen

накоптити див. коптити
накопувати див. копати
накопчувати див. коптити
накорчовувати див. корчувати
накорчувати див. корчувати
накосити див. накошувати
накотити(ся) див. накочувати(ся)
накочувати 1. heranrollen vt, he ran-

wälzen vt, hinauf wälzen vt; 2. (до
ро  гу) glattwalzen відокр. vt; glatt-
fa h   ren* відокр. vt; 3. (покривати 
фа р          бою, клеєм, лаком тощо) auf-
tragen* vt

накочуватися 1. (наштовхува
ти             ся) im Rollen stoßen* vi (s) (на
щось aufA.); 2. (про хвилі то що) 
sich  heranwäl            zen; 3. перен. (на бли
жати   ся) sich  na    hen, sich nähern 
(нащосьD.); ви сок. nahen vi (s)(на
щосьD.)

накошувати (in Menge) abmähen 
[mähen] vt

накрапати див. накрапувати
накрапу||вати tröpfeln vimp; ~є 
дoщ es tröpfelt; став ~вати дoщик 
esfіnganzutröpfeln

накрасти (in Menge) stehlen* vt
накраяти див. краяти 1
накреслення c 1. (крес лен ня) Auf-

zeichnen n -s; 2. (форма зо бра

ження) (graphische) Gestalt f =, -en, 
Ge staltung f =, -en; Form f =, -en; 
Bild n -(e)s, -er; 3. перен. (наміче
ний план діяльності) Plan m -(e)s, 
Plänе,Vorhaben n -s; Entwurf m -(e)
s, -würfe; Skizze f =, -n 

накреслити див. накреслювати
накреслювати 1. (крес лити) zeich-

nen vt, aufzeichnen vt; 2. перен. 
 (на мічати план тощо) entwerfen* 
vt; ~ шлях den Weg vorzeichnen

накривати 1. bedecken vt; (зі всіх 
боків) zudecken vt; (закривати) 
verdecken vt(чимосьmitD.); ~ на 
стіл  anrichten vt; den Tisch [die 
Tafel] decken; ~ стіл aufdecken vt; 
~ стіл скатертиною den Tisch mit 
einem Tischtuch bedecken; 2. (на 
міс ці злочину тощо) ertappen vt, 
überra schen vt; 3. військ. (влучаючи 
в ціль, руйнувати) eindecken vt

накриватися sich  bedecken, sich 
 zudecken, sich eindecken (чимось
mit D.) 

накривка ж Deckel m -s, =
накривка ж Deckenputz m -es
накривний Deck-
накрити(ся) див. накривати(ся) 
накричати anschreien* vt; груб. an-

brüllen vt
накричатися (багато покричати) 

sich ausschreien*; (вдо сталь) sich 
satt schreien*; (до вто ми) sich mü-
de schreien*; (до хри поти) sich hei-
ser schreien* 

накришити див. кришити
накришувати див. кришити
накроїти див. кроїти
накрохмалений steif; gestärkt 
накрохмалити див. крохмалити 
накрохмалювати див. крохмали
ти

накрутити див. накручувати 
накручувати 1. (намотувати) auf-

winden* vt, auf wickeln vt; (об мо ту
вати) umwinden* vt, umwickeln vt; 
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2. (нагвинчувати) aufschrauben vt; 
3. (мотузки тощо) (in Menge) zu-
sammendrehen vt, win den* vt; (пле
сти) flechten* vt; 4. (приводити 
в дію) an kurbeln vt, anlassen* vt; 
³ ~ себе sei ne Nerven [-f-/-v-] 
aufpei tschen

накрякати див. накаркати
накульгувати розм. humpeln vi 
накупити див. накуповувати 
накуповувати (in Menge [viel] kau-

fen vt, zusammenkaufen vt 
накупувати див. накупити 
накурити(ся) див. накурювати(ся) 
накурювати 1. (наповнювати ди

мом) verqualmen vt; voll qualmen vt, 
vollrauchen vt; 2. (піднімати пил) 
vollstauben vi, stauben vi; Staub auf-
wirbeln

накурюватися sich satt [voll] rau-
chen

накутати(ся) див. кутати(ся)
налагоджувати in Gang [Ordnung; 

перен. in geregelte Bahnen] brin-
gen* vt; (машину тощо) in Stand 
[in  stand] setzen vt, einrichten vt; 
~ контактиКоntakte anbahnen 

налагоджуватися in Gang [Ord-
nung; перен. in geregelte Bahnen] 
kom  men* vi (s); (про сто сунки)  sich 
normalisie ren; (упорядковува ти  ся) 
розм. in Schuss kommen* vi (s)

налагодити(ся) див. налагоджу ва
ти(ся)

наладка ж тех. Einrichten n -s, Ein-
richtung f =,Instandsetzung f =

наладник ч Einrichter m -s, =
налазити див. налізати
наламати див. наламувати; ³ 

~ дров розм. unnö tig Por zellan zer-
schlagen*, Klein holz ma  chen 

наламувати (in Menge [viel]) bre-
chen vt

налаштований 1. mex. eingestellt, 
ju stiert, geregelt; ел., рад. abgegli-
chen; 2. gelaunt, gestimmt(нащось

zu D.); (прихильний, настроєний 
то що, тж. про погляди) gesinnt

налаштованість ж Einstimmung f 
=; Gestimmtheit f =

налаштовувати (музичний ін стру
мент) stimmen vt, abstimmen vt, 
ein stimmen vt; mex. einstellen vt, 
justieren vt, regeln vt; ел., рад. ab-
gleichen* vt, abstimmen vt

налаштовуватися sich einstellen
налаштування c (приладів тощо) 

Einstellung f =, -en; (музичного ін 
струмента) Stimmung f =, -en, 
 Ein      stimmung f =; mex. Justierung f =, 
-en, Regelung f =, -en; рад. Abstim-
mung f =, -en, Abgleich m-(e)s,-е

налаштувати(ся) див. налаш то ву
вати(ся)

налаяти див. лаяти1 
налeж||ати 1. gehören vi (комусь

D., zu D.); (пе ребувати у чиємусь 
володінні, роз порядженні) in j-s 
Besitz sein* vi (s), sich in j-s Besitz 
befіnden*; (до певної організації, 
групи тощо) angehören vi, zuge-
hören vi (комусь D.); (до групи, 
категорії, класу, розряду тощо 
на основі певних ознак або вза є
мовідношень) zählen vi; 2. пе рен. 
(належати по праву, бути влас
тивим, при та манним) zu kom  men* 
vi (s), zu ste hen* vi; (за слу го вува  ти) 
zustehen* vi; ~ить… (треба)  es 
gehört sich, es geziemt sich…;  man 
muss, man soll; як ~ить wie es  sich 
gehört [gebührt]

належне c Gehörige n -n; віддава
ти ~ nach Gebühr be|urteilen vt; (за
довольняти) Genüge leisten [tun*] 
(комусьD.); висок. sein Recht an-
tun*, sein Recht angedeihen [wider-
fahren] lassen* (комусьD.); спри
ймати  як ~ für durch|aus normal 
halten* vt

налeжн||ий gehörig, gehörend; zu-
kommend, zustehend; gebührend; 



належніст||ь 34

Н
(відповідний) entsprechend; ~им 
чином wie es sich gebührt [gehört]; 
in entsprechender [gebührender] 
Wei         se, sachgemäß

належніст||ь ж (до організації) 
An  gehörigkeit f =, Zugehörigkeit f =; 
від правляти за ~ю an die zustän-
dige Stelle (weiter)leiten vt

налетіти див. налітати
наливати (вливати рідину) gie-

ßen* vt, eingießen* vt; (перев. енер
гійними рухами у велику по суди ну) 
einschütten vt, schütten vt; (повіль но 
перев. невелику кількість рідини) 
einflößen vt; (повільно через вузь
кий отвір, зазвич. за допомогою 
крана) einzapfen vt, zapfen vt; (на
пої у ке      лихи то що) ein schenken vt; 
(до ли  ва ти) nach  schenken vt; (на
пов ню ва ти) füllen vt, auffüllen vt

наливатися 1. (на   пов ню ва ти ся) 
sich füllen; sich anfüllen; 2. (на  ті
ка ти) einfließen* vi (s), he reinflie-
ßen* vi (s) (ущось inА.); 3. (про 
пло ди) reifen vi (s), saftig werden* 
vi (s)

наливка ж Fruchtlikör m -s, -e
наливн||ий 1. (про плоди, зерно то

що) reif; (соковитий) saftig; 2. тех. 
(для перевезення рідких ван та жів) 
Tank-; ~e  судно Tankschiff n -(e)s, 
-е,Tanker m -s, =

налигач ч Kuhleine f =, -n, Kuhstrick 
m -(e)s, -e

нализатися див. нализуватися 
нализуватися 1. (досхочу поли за

ти) sich satt lecken (чогось anD.); 
2. (напиватися доп’яну) sich be-
trin ken*; розм. sich (D.) die Nase 
be gießen*, zu tief ins Glas gucken vi, 
eine Latte fas  sen; фам. sich besau fen*

налипати kleben bleiben* vi (s) (на
щосьanD.)

налипнути див. налипати
налити див. наливати
налит||ий eingegossen; aufgefüllt, 

eingefüllt, gefüllt; voll; ~і  кров’ю 
очі blut|unterlaufene Augen 

налитися див. наливатися 
наліво 1. nach links; ~! (команда) 

links|um!; 2. (розм.) (незаконно, на 
сто ро ну) schwarz, illegal; про да
вати  то вар ~ die Ware verscheuern 
[schwarz verkaufen]

наліза||ти 1. (про одяг, взуття 
 то  що) sich anziehen [aufsetzen] 
 lassen*;  черевик  не  ~є der Schuh 
lässt sich nicht anziehen [passt 
nicht], ich kann den Schuh nicht an-
bekommen; 2. (насовуватися, на
ва люватися) zu  sammenkriechen* 
vi (s); 3. (на бри дати) belästigen vt

наліпити див. ліпити 2
наліпка ж див. наклейка 2
наліплювати див. ліпити 2
наліт ч 1. військ. Überfall m -(e)s, 

-fälle, Angriff m -(e)s, -e, überra-
schender Angriff; 2. (тонкий шар) 
Anflug m -(e)s, -flüge, Hauch m 
-(e)s, -e; мед. Belag m -(e)s, -läge; 
~ іржі Flugrost m -es, Rostfіlmm -s, 
-e, dünne Rostschicht, Rost|anflugm 
-(e)s, -flüge;~ на  зубах Zahnbelag 
m -(e)s, -läge; ~  пилy eine dünne 
 [fei ne] Staub schicht, Staub|anflugm 
 -(e)s, -flüge;3. (відтінок) Anstrich 
m   -(e)s, -e; 4. (пограбування) Über-
fall m -(e)s, -fälle; ~ на банк Bank|-
über fall m -(e)s, -fälle; 5. перен. 
(cла бо ви ражена риса, ознака) 
Anflug m -(e)s, -flüge, Hauch m 
-(e)s, -e; ³ з  нальоту (на льоту, 
миттю) im Fluge; (з ходу) frisch 
drauflos, ohne langes Zaudern

налітати 1. (прилітати) angeflogen
kommen* vi (s); 2. (про пил тощо) 
sich ansetzen; 3. (нападати) an-
greifen* vt; sich stürzen(накогось,
щось auf А.); überfallen* vt; her-
fallen* vi (s) (на когось über А.); 
4. (про хмари, вітер тощо) sich 
plötzlich erheben*, heranstürmen vi 
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(s); 5. (наштовхнутися) stoßen* vi 
(h,s)(нащосьgegen/an A.); 6. див. 
налітувати

налітувати (про льотний досвід) 
eine bestimmte Zeit [Strecke] flie-
gend [mit dem Flugzeug] zurückle-
gen; ~ понад 1000 годин über 1000 
Flugstunden absolvieren [-v-]

налічити див. налічувати 1
налічу||вати 1. (визначати кіль

кість) zählen vt, aufzählen vt; 
2. (мати в собі, у своєму складі) 
zählen vt; (становити, досягати) 
sich belaufen* (щось auf A.); 
бібліоте ка ~є тисячі книг die Bib-
liothek umfasst Tausende Bü cher; 
місто  ~є  міль йон  жителів  die 
Stadt zählt eine Million Einwohner

налляти див. наливати
налобник ч Stirnband n -(e)s, -bän-

der, Kopfband n -(e)s, -bänder; (вуз
дечки) Stirnriemen m -s, = 

наловити див. наловлювати 
наловлювати (in Menge) fangen* vt
наложниця ж Konkubine f =, -n
налокітник ч спорт. Ellbogenban-

dage [-Zq] f =, -n, Ellenbogen-
schützer m -s, =

наломити див. наламувати
наломлювати див. наламувати
налуджувати див. лудити
налудити див. лудити
налужувати див. лужити
налужити див. лужити
налузати див. лузати
налупити 1. (обдирати) (in Menge) 

(ab)schälen vt; 2. (cильно побити) 
verprügeln vt; розм. verhauen(*) vt; 
das Fell gerben (когось D.); фам. 
wamsen vt

налупцювати див. налупити 2
налускати див. лузати
налюбуватися sich satt ergötzen, 

seine Augen [Blicke] wei den, sich 
satt wei  den [sehen*] (кимось, чи-
мосьanD.)

налютовувати anlöten vt
налягати 1. sich stemmen, sich an-

stemmen; (cпирaтися) sich stü tzen 
(на щось auf А.); 2. (до   кладаючи 
зусиль, працювати чи мось) sich 
le    gen(нащосьin/aufA.); ~ на вe
с  ла sich in die Ru der legen; 3. (на 
по легливо братися до чогось) sich 
anstrengen, sich ins Zeug le gen; 
~ на їжу dem Essen tüchtig[flei ßig, 
gehörig, reichlich] zusprechen* vi; 
~ на  навчання  sich beim Lernen 
(mehr) Mühe ge ben*, das Lernen 
eifrig betreiben*, sich aufs Lernen 
werfen*; 4. перен. (наполегливо 
 ви      магати виконати щось) antrei-
ben* [drängen](нащосьzuD.) vt; 
³ ~ на  но гу auf [mit] dem Fuß 
(leicht) hin ken vi

налягти див. налягати
наляканий erschreckt; (заляканий) 

eingeschüch tert, ver|ängstigt 
налякати erschrecken vt; Furcht 

einjagen (когосьD.); in Schrecken  
ver  setzen vt; (залякувати) einschü-
chtern vt; ~ся erschrecken* vi (s), 
sich erschrecken*, einen Schreck be-
kommen*

наляпа||ти 1. див. наляпувати; 
2. (наговорити багато пустого, 
зай   вого) zusammenschwatzen vt; 
zu  sammenquatschen vt; Unsinn zu-
sam  menreden; він ~в дурниць ihm 
ist viel Unsinn entschlüpft

наляпувати (бризкати) spritzen vt, 
bespritzen vt

налящати див. лящати
намагання с (зусилля) Bemühung 

f =, -en (перев. pl); (перев. велике 
зусилля) Anstrengung f =, -en; (пра
гнення) Bestrebung f =, -en; (спро
ба) Versuch m-(e)s,-е

намагатися (докладати зусиль, 
ста      ратися) sich bemühen, sich 
(D.) Mü he geben*, sich anstrengen; 
(пра  гнути) bestrebt sein* vi (s); 
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(про бувати) versuchen vt, vi (+ Inf. 
з zu); ~ з усіх сил alles daransetzen 

намагнітити(ся) див. намагнічу
ва   ти(ся) 

намагнічений magnetisiert 
намагніченість ж Magnetisiertheit 

f = 
намагнічення c див. намагнічу
вання 

намагнічуваний magnetisierbar
намагнічуваність ж Magnetisier-

barkeit f =
намагнічування c Magnetisie rung f 

=, Magnetisieren n -s
намагнічувати magnetisieren vt, 

mag netisch machen vt; ~ ся magne-
tisch werden* vi (s)

намазати 1. (по        гано намалювати, 
написати) schmieren vt; 2. див. на
мазувати

намазатися див. намазуватися 
намазувати 1. schmieren vt (на
щось auf А.); beschmieren vt; be-
streichen* vt; (маззю тощо) ein-
reiben* vt; ~ хліб маслом das Brot 
mit Butter bestrei chen*; ein Butter-
brot machen; 2. (підмальовувати 
обличчя) schminken vt

намазуватися 1. sich beschmieren; 
sich einreiben*; 2. sich schminken; 
розм. sich anmalen

намазюкати див. намазати 2 
намальований gemalt, gezeichnet, 

aufgezeichnet 
намалювати(ся) див. малювати (ся)
наманити див. манити
намантачити див. мантачити
намантачувати див. мантачити
наманювати див. манити
намаринувати див. маринувати
намаритися див. марити 2
намарно див. марно
намарудитися див. марудитися
намастити див. мастити
наматрацник ч Auflegematratze 

f =, -n

намахати див. надурити
намацати див. намацувати 
намацувати 1. (знаходити внас

лі док пошуків) betasten vt, ertas-
ten vt; befühlen vt; durch Befühlen 
[Betasten] fіnden*; ~ пульс den 
Puls befühlen; 2. перен. (виявляти 
внаслідок пошуків) herausfіnden*
vt; eine Spur fіnden*, auf die Spur 
kommen* vi (s); (зондyвати) son-
dieren vt; ~  ґрунт den Boden [das 
Terrain [tEʹrW:] sondieren

намащувати див. мастити
намeл ч с.г. gemahlenes Mehlquan-

tum
намелювати (in Menge) mahlen* vt
намерзати (sich) mit Eis bedecken 

[überziehen*]
намерзнути див. намерзати; ~ся 

stark [sehr] frieren* vi, vor Kälte er-
star ren vi (s)

намерз||ти див. намерзати; лiд 
~ на вікнах Eis bedeckte die Fen-
sterscheiben

намерзтися див. намерзнутися
намести див. намітати 
намeт ч 1. (для про жи  вання) Zelt n 

-(e)s, -e; жити в ~i [~ах] zelten vi; 
ставити  [рoз бивaти]  ~ ein Zelt 
aufschlagen*; 2. (кучугура) Schnee-
haufen m -s, =, Schneewehe f =, -n; 
3. анат. Kleinhirnzelt n -(e)s, -e

наметаний: ~ шов Heftnaht f =, nä-
h te 

намeтовий Zelt-; ~  табір Zeltlager 
n -s, = 

наметати див. наметувати
наметувати heften vt, anheften vt
намив ч геол. Anschwemmen n -s, 

Anschwemmung f =, -en, Anspülen 
n -s, Anspülung f =, -en

намивати 1. (мити) (in Menge) wa-
schen* vt; 2. (нанoсити водою) an-
schwemmen vt, schwemmen vt, an-
spülen vt, spülen vt

намивн||ий angeschwemmt, An-
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schwemm-, Schwemm-; angespült, 
Anspül-; ~а гребля angeschwemm-
ter [angespülter] Damm; ~ий ґрунт 
Schwemmboden m -s, -böden

намилити(ся) див. намилюва ти (ся)
намилуватися див. милуватися; 
не  можна  було  ~  цим das Auge 
konn te sich nicht satt daran sehen

намилювати seifen vt, abseifen vt; 
einseifen vt; ³ ~  шию [голову] 
розм. den Kopf waschen*, den ecki-
gen Kopf behacken(комусьD.)

намилюватися sich abseifen
наминати 1. див. м’яти; 2. (з апе

титом їсти) verschlingen* vt, gie-
rig essen* vt; розм. mampfen vt; 
~ так, що аж за вухами лящить 
dem Essenfleißig [gehörig, tüchtig] 
zu sprechen* vi

намистин(к)а ж Glasperle f =, -n
намисто c Perlen pl; Halskette f =, 

-n, Collier [Kollier] [kOʹlJe:] n -s, -s
намити див. намивати
намитий angeschwemmt; angespült 
намібі||єць ч Namibi¦er m -s, =; 
~йка ж Namibi¦erin f =, -nen

намібійський namibisch
намінювати див. міняти
наміняти див. міняти
намір ч Absicht f =, -en; (перев. 

пра ктичне здійснення задуму) 
Vor ha   ben n -s, =; (перев. кон кре т
ний) Vor  satz m -es, -sätze; твердий 
~  fester Vоrsatz; добрі ~и gute Vor-
sätze; мати ~ див. намірятися  1; 
мати твердий ~ sich (D.) fest vor-
nehmen* vt

наміритися див. намірятися 
намірятися 1. beabsichtigen vt, vor-

haben* vt, die Absicht haben*; im 
Begriff sein* vi (s) (+ Inf. з zu); (за
мишляти) im Sinne haben* vt; (ма
ти перев. кон кре т ний, твердий 
на мір) einen Vorsatz fassen; 2. (на
ці  л ю  ва тися) zielen vi (в когось,
щосьnachD.); (мітити, мати на 

меті отримати, до сяг ти) розм. es 
abgesehen haben*(накогось,щось
auf А.); (замахуватися) aus       ho len vi

намірювати див. міряти
наміряти див. міряти
намісити див. місити
намісник ч icm. Statthalter m -s, = 
намісництво c icm. (діяльність, 

по   са да) Statt halterschaft f =, -en; 
 (ад   мі ні стра тивний орган) Statt-
hal    te rei f =, -en

намітати (вітром) zusammenwehen 
vt; (мітлою) zusammenfegen vt, zu-
sammenkehren vt

намітити(cя) див. намічати(ся)
намічати 1. (відмічати, помічати) 

abstecken vt; mit Merkzeichen ver-
se hen* vt; 2. (план дій тощо) auf-
zeichnen vt, vormerken vt; in Aus-
sicht nehmen* vt; 3. (планувати) 
sich (D.) vornehmen* vt, planen vt; 
(на посаду) designieren vt; 4. (роз
робляти у загальних рисах) ent-
werfen* vt, skizzieren vt

намічатися (вимальовуватися, ок
ре слюватися) sich abzeichnen; (по
чинатися, зав’язуватися) sich an-
bahnen

намішати див. місити
намішувати див. місити
намова ж 1. (схиляння до чогось) 

Verlei tung f =, -en; (підбурювання) 
Anstiftung f =,-en(нащосьzuD.); 
2. див. на клеп 

намовити див. намовляти
намовлення c див. намова 
намовляння c див. намова 
намовляти 1. (схиляти до чогось) 

verleiten vt; (під бу рю вати) anstif-
ten (на щось zu D.); (умов ля ти) 
über reden vt; 2. (ро  би ти на клеп) 
ver leumden vt 

намовник ч Verleiter m -s, =; (під бу
рювач) Anstifter m -s, =

намовниця ж Verleiterin f =, -nen; 
Anstifterin f =, -nen
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намокати nass [durchnässt] werden* 

vi (s); durchweichen vi (h, s) 
намокнути див. намокати 
намолот ч Drusch m -es, Dresch    | er-

trag m-(e)s,-trägе
намолоти 1. (на говорити пусто  

го, непот ріб но  го тощо) розм. 
Unsinn zu sammenreden, zu  sam     men-
schwatzen vt; ~ сім  міш ків  гре
чаної  вов ни розм. das Blaue vom 
Himmel he run ter lü gen; 2. див. на
мелювати

намолотити див. намолочувати 
намолочувати (in Menge) ausdre-

schen* vt
намордник ч Maulkorb m -(e)s, -kö-

r      be 
наморити 1. див. морити1; 2. див. 
зморювати

наморозь ч 1. (cхожий на іній шар 
снігу) Rauhreif m -(e)s; 2. (шар льо
ду) Oberflächen|eisn -es

наморщити(ся) див. морщити(ся)
наморщувати див. морщити(ся)
намостити див. мостити 
намота||ти див. намотувати; ³ ~й 
це сoбi на вус розм. schreib dir das 
hinter die Ohren

намотувальн||ий: ~a машина Wi    -
ckel ma schine f =, -n, Auf wi ckel ma-
schine f =, -n; ~ий барабан Wi ckel-
trommel f =, -n

намотувати aufwickeln vt; (перев. 
лебідкою тощо) aufwin den* vt; (на 
кo тушку) aufspulen vt

намочити див. намочувати 
намочувати (pобити  во     ло гим, мо

крим) nass machen vt; (ви мо   чу ва  
ти) wässern vt; (змо чувати) be       ne  t-
zen vt; (у рідині) einweichen vt 

намощувати див. мостити
намріяний ersehnt 
намудрувати:  він  тобі  намудрує 

(матимеш клопіт з ним) розм. er 
klügelt dir das Essen vom Tisch 

намул ч див. мул2 

намулити1 див. муляти 1
намулити2 див. намивати 2
намулювати1 див. муляти 1
намулювати2 див. намивати 2
намуляти див. муляти 1
намурувати див. мурувати
намучити abquälen vt, quälen vt;  ~ся 

sich abquälen (müssen*), sich ab-
plagen (müssen*)

нам’яти див. м’яти
нанести 1. див. наносити; 2.: 

~ яєць (eine Menge) Eier legen
нанизати див. нанизувати
нанизу див. внизу 
нанизувати aufreihen vt; (на нит   ку) 

auffädeln vt
нанівець:  зводити  ~  (надії, спо 

ді вання тощо) zunichte machen 
vt; (плани) розм. über den Hau fen 
 werfen* vt, einen Strich durch die 
Rechnung machen [ziehen*] (чиїсь
D.); сходити ~ розм. futsch [flö ten, 
zum Teu fel, in den Ei mer] ge hen* vi 
(s), zu Essig werden* vi (s)

нанiзм ч мед. Nanismus m =, Zwerg-
wuchs m -es, Nanosomie f =

наново neu; aufs Neue [aufs neue] 
нанос ч Aufschüttung f =, -en; (ут

ворений водою) Anschwemmung f 
=, -en, Schwemmland n -(e)s; (ут
ворений вiтром) Aufgewehte n -n, 
Aufgefegte n -n

наносити 1. (приносити велику 
кількість) (in Menge) heranbrin-
gen* vt, zusammenbringen* vt, zu-
sam mentragen* vt; (стягувати) 
zu                               sam menschleppen vt, heranschlep-
pen vt, herbeischle p pen vt; 2. (во
дою) heranschwemmen vt; (ві тром) 
zu  sam   menwehen vt, heranwehen vt, 
zusam  menfegen vt; 3. (по  кри    вати 
шаром – про лак, фа р бу тощо) 
auftragen* vt; ~  лак Lack auftra-
gen*; 4.: ~ на карту (auf der Karte) 
einzeichnen vt; 5. (заподіювати, 
чинити) zufügen vt; beibringen* vt
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наносний 1. (нанесений водою, ві    
т   ром тощо) angeweht; Schwemm-, 
angeschwemmt; (насипаний) aufge-
schüttet; ~  пiсок  Schwemm sand т 
-(e)s, angewehter Sand; 2. пе   рен. 
(вне сений звід   кись) fremd; (за    по зи
чений) über       nommen, ent lehnt

наобіцяти див. обіцяти 
наодинці (сам) allein; (удвох) zu 

zweit, zu zweien; (memamem) un-
ter vier Augen 

наосліп blindlings; ins Blinde hinein; 
(навмання) aufs Geratewohl 

наостанку zu guter Letzt; zum Schluss
наостанoк див. наостанку
наочний anschaulich; (образний) 

bild haft; (графічний) bildlich; (ви
ди мий, зрозумілий) über sichtlich; 
~ дoказ ein handgreiflicherBeweis

наочн||ість ж Anschaulichkeit f =; 
Bildhaftigkeit f =; Bildlichkeit f =; 
Übersichtlichkeit f =; засоби ~oстi 
Anschau¦ungsmit tel pl 

наочно див. наочний; ~ поясню ва
ти verdeutlichen vt

напад ч 1. Überfall m -(e)s, -fäl le; 
(атака) Angriff m -(e)s, -e, An sturm 
m -(e)s, -stürme; 2. (хвороби) An      fall 
m -(e)s, -fälle; іс теричний ~ hy     ste-
rischer Anfall; 3. спорт. Sturm m 
-(e)s; (гравці лінії нападу)  Stürmer 
pl; грати  в  ~і im Sturm [als Stür-
mer] spielen vi

нападати (in Menge) herabfallen* vi (s)
нападати 1. überfallen* vt; (неспо

дівано, неочікувано) anfallen* vt; 
(на ки   датися) herfallen* vi (s) (на
когось über А.); (зне нацька) über-
rumpeln vt; 2. (на што в ху ва ти ся) 
sto ßen* vi (s) (накогось,щосьauf
A.); ~  на  чийсь  слід auf j-s Spur 
geraten* vi (s); 3. спорт. stürmen vi; 
спорт., тж. військ. angreifen* vt; 
4. (вди ра тися в країну) einfallen* 
vi (s); 5. див. охоплювати 3 

нападаючий ч Angreifer m -s, =; 

спорт. Stürmer m -s, =; крайнiй 
~ Außenstürmer m -s, =, Flügel-
stürmer m -s, =; централь ний 
~ Mittelstür mer m -s, =

нападки мн Angriffe  pl; (випади) 
Ausfäl le pl; (обвинувачення) Be-
schul  digungen pl

нападник ч див. нападаючий
напакостити див. пакостити
напакувати див. напаковувати
напаковувати vollstopfen vt; розм. 

vollpfropfen vt
напалити 1. voll qualmen vt, vollrau-

chen vt; 2. див. напалювати
напалм ч Napalm n -s
напалювати 1. (пiч) tüchtig einhei-

zen vt; 2. (спалювати) (eine Menge) 
brennen* vt

напам’ять auswendig; вивчaти 
~ auswendig lernen vt

напанькатися див. панькатися
напаритися zur Genüge im Dampf-

bad schwitzen vi
напaрник ч Helfer m -s, =; Partner m 

-s, = 
напартачити див. партачити
напасатися genügend weiden vi
напаскудити див. паскудити
напа||сти див. нападати; на  ньо
го  ~в  приступ  сміху das Lachen 
 wandelte ihn an; на нього ~в  страх 
Аngst befіel [packte] ihn; ³ не 
 на того ~в! da bist du aber an den 
 Fal  schen geraten!

напастися див. напасатися
напасть ж Plage f =, -n; (невдача) 

Missgeschick n -(e)s, -е; якась 
~ див. якась чортівня

напатякати див. патякати
напахувати parfümieren vt; ~ся sich 

parfümieren
напаювати anlöten vt, auflötenvt
напаяти див. напаювати
напевно (безсумнівно) ohne Zwei-

fel, zweifellos, sicher, todsi cher; 
 (то ч но) bestimmt; (мабуть) wohl; 
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(ймовірно)  wahr  scheinlich;  ді яти 
 ~ розм. auf Nummer Sicher ge hen* 
 vi (s)

напекти див. напікати 
наперебій durch|einander, um die 

Wet te
напереваги: тримати  гви н тівку 

~ військ. das Bajonett fällen, das 
Gewehr gefällt halten*; з  гвин   тів
кою ~ військ. mit gefälltem Bajo nett

наперевіс див. напереваги 
наперегони um die Wette
наперед vorwärts, voran, nach vorn 
напередодні 1. tags zuvor, am vo-

rangehenden Tag; 2.amTagvor(чо-
госьD.); am Vor|abend(чогосьG.)

наперекір zum Trotz, zuwider (кo-
мусь,чомусьD.); діяти ~ zuwider-
handeln vi(комусьD.)

напереріз:  бігти  ~  den Weg ab-
schneiden*(комусьD.)

наперсний див. нагрудний
наперсток ч Fingerhut m -(e)s, -hü  te; 
гра в ~ Hütchenspiel n-(e)s,-е

наперсточник ч Hütchenspieler m 
-s, =

наперстянка ж бот. Fingerhut m 
-(e)s, -hüte

наперти див. напирати1 
наперчити див. перчити
напиватися 1. trinken* vt; (уга мо

вувати спрагу) den Durst lö schen; 
2. (п’яніти) sich betrinken*, über 
den Durst trinken*; фам. sich einen 
ansaufen*, sich besaufen*

напилити1 (підняти пил) voll stau-
ben vi; Staub aufwirbeln

напилити2 тех. (на нeсти на по вер
хню) aufstäuben vt, aufspritzen vt

напилок ч Feile f =, -n
напилювати fertigsägen відокр. vt; 
~ дров eine Menge Holz sägen

напиляти 1. див. напилити2; 2. див. 
напилювати

напинати 1. anspannen vt, aufspan-
nen vt; anziehen* vt, ziehen* vt; 

~ вітрила die Segel setzen; 2. (оді
ва  ти) anziehen* vt

напиндючитися 1. (набути пиха
того, бундючного вигляду) sich 
brü  sten (чимось mit D.); großtun* 
vi (чимось mit D.); розм. protzen 
vi (чимось mitD.); 2. (надутися) 
schmol len vi, gekränkt tun* vi

напирати1 (eine Menge) waschen* vt 
напирати2 1. drücken (нащось auf

A.); aufdrücken vt; (з силою) pres-
sen (на щось auf A.); 2. перен. 
(впли    вати на когось) unter Druck 
se tzen vt; einen Druck aus|üben(на
когосьaufA.); (проханнями то що) 
zusetzen vi (на когосьD., чимось
mit D.)

напис ч Aufschrift f =, -en; (за  го  
ловок) Überschrift f =, -en; (нa ка
мені, монеті тощо) Inschrift f =, 
-en; бланковий ~ фін. In ha ber |-
in  dossament n -s, -е, offenes Gi  ro 
 [Zi:-], Blankogiro n -s, -s; блан
ковий   пе    ре да валь ний  ~ фін. 
Blan   ko|      in dos   sament n -(e)s, -e; пе
ре  давальний  ~ фiн. Indossament 
n -(e)s, -е, Indosso n -s, -s/-si; Giro 
n -s, -s

написан||ий 1. geschrieben; ~ий 
від руки handgeschrieben; 2.: ~е c 
Geschriebene n -n; Schrift f =, -en; 
розм. Schrei be f =; ³ у  нього  на 
лo   бi  ~о es steht ihm auf der Stirn 
ge schrie  ben; що  ~о  пером,  того 
не  виведеш  [витягнеш,  ви во
ло чеш]  волом [~ого  сокирою не 
 ви рубаєш] (прислів’я) geschrie ben 
ist geschrieben: keine Kuh leckt es 
ab, keine Krähe hackt es aus; was 
man schreibt, das bleibt; schrei ben 
tut bleiben; das Wort verhallt, die 
Schrift bleibt; das geschriebene Wort 
haftet

написання c 1. (дія) Schreiben n -s; 
(письмова фіксація) Niederschrift f 
=; 2. (орфографія) Schreibung f =, 
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-en, Schreib|art f =, -en, Schreibweise 
f =, -n; ~  з  великої  літери Groß-
schreibung f =, -en; ~ з малої літери 
Kleinschreibung f =, -en; ~ окремо 
Getrenntschreibung f =, -en    

написати 1. aufschreiben* vt; fer-
tig schreiben* vt; (за фі к сувати) 
nie der schreiben* vt; 2. (картинy) 
malen vt; (літературний твір, 
статтю то що) verfassen vt

напитати див. напитувати
напитися див. напиватися
напиток ч див. напій
напитувати (розпитуватися, дові

дуватися) sich erkundigen(проко-
гось,щосьnachD.); (роз ві дувати, 
розслідувати) nachforschen (про
когось, щось über A.); (ви відува
ти) he   raus  kriegen vt; (вишукувати) 
 fіn den* vt, aussuchen vt

напихати 1. (у щось) hineinstop fen 
vt, hineinpacken vt, hineinquetschen 
vt; 2. (щось чимось) vollpacken vt, 
vollstopfen vt; розм. vollpfropfen vt; 
3. (наповнювати їжею) (mit Spei-
sen) vollpfropfen [vollstopfen] vt; 
(надмірно годувати) überfüttern vt; 
4. (людей, тварин у приміщення 
то  що) pferchen vt, einpferchen vt 

напихатися 1. (збиратися, скуп чу
ватися) sich versammeln; 2. (на ї
да тися) sich (D.) den Magen voll-
stopfen

напів- halb-
напівавтомат ч Halb|automat m -en, 

-en
напівавтоматичний halb| auto ma-

tisch, halbselbsttätig    
напівбог ч міф. Halbgott m -(e)s, 

-götter
напіввагон ч Gondel f =, -n, offener 

Güterwagen
напіввідкритий halb|offen, halbge-

öffnet   
напіввідчинений див. напіввід
кри тий

напівголий halbnackt
напівголосно halblaut, mit halber 

Stim me
напівготовий halbfertig    
напівграмотний halb| analpha be-

tisch
напівжартівливо halb im Scherz
напівживий halbtot
напівжирний halbfett
напівзамeрзлий halb|erfroren
напівзруйнований halbverfallen, 

halbzerstört    
напівкоштовний:  ~  камінь Halb|-

edelstein m -(e)s,-е
напівкристал ч Halbkristallglas n 

-es, -gläser
напівкруглий halbrund
напівмертвий halbtot
напівоборот halbe Wendung [Um-

drehung]
напіводягнений halb|angezogen
напівоксамит ч baumwollener Samt
напівофіційний halb|amtlich
напівофіційність ж Halb|amtlich-

keit f =
напівпідвал ч Kellergeschoss n es, 

-e
напівповерх ч Halbgeschoss n -es, 

-e, Zwischengeschoss n -es, -e
напівпорожній halbleer
напівправда ж Halbwahrheit f =, 

halbe Wahrheit
напівпричіп ч Sattel|anhänger m -s, 

=, Sattel|aufliegerm -s, =, Aufliege-
| anhänger m -s, =

напівпричіп-контейнеровоз ч 
Con  tainer|aufliegerm -s, =, Tragrah-
men-Sattel|aufliegerm -s, =

напівпричіп-самоскид ч Kipp sat-
tel|aufliegerm -s, =, Sattelkipper m 
-s, =

напівпричіп-фургон ч Kasten| auf-
lieger m -s, =

напівпровідник ч фіз. Halbleiter m 
-s, =

напівпровідниковий Halbleiter-
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напівпрозорий halbdurchsichtig; 

(про тканину тощо) durchschei-
nend 

напівпустеля ж Halbwüste f =, -n 
напіврідкий halbflüssig,dickflüssig,

leichtflüssig
напівсвітло c Halblicht n -es 
напівсерйозно halb im Ernst
напівсирий halbroh 
напівсиротa ч/ж Halbwaise f =, -n 
напівсліпий halb|erblindet
напівсолодкий halbsüß    
напівс||он ч Halbschlaf m -(e)s, 

Däm      merschlaf m -(e)s; (дрiмота) 
Schlummer m -s; у  ~ні im Halb-
schlaf; zwi schen Wachen und Traum 
[Träu men]; mit halb wa chen Sinnen  

напівсонний schlaftrunken, schläf-
rig; фам. dösig; ~  стан Halbschlaf 
m -(e)s

напівспілий halbreif
напівсфера ж Hemisphäre f =, -n
напівсферичний halbkugelig, he-

misphärisch
напівтвердий halbhart, halbfest
напівтемрява ж Halbdunkel n -s; 

(присмерк) Zwielicht n -(e)s 
напівфабрикат ч Halbfabrikat n 

-(e)s, -e, Halbfertigware f =, -n, halb-
fertige Ware; Vorprodukt n -(e)s, -e; 
(нехарчовий, заготовка) Halbzeug 
n -(e)s, -e; харч. halbfertiges [koch-
fertiges] Gericht, Halbfabrikat n -(e)
s, -e, Teilfertiggericht n -(e)s, -e 

напівшерстяний halbwollen
напідпитку angeheitert, berauscht, 

be schwipst, angetrunken; розм. be-
schi  ckert; бути ~ einen Rausch ha-
ben*

напій ч Getränk n -(e)s, -e; (кок тейль 
тощо) Drink m -s, -s; ~ бо гів міф. 
Göttertrank m -(e)s 

напікати 1. (пекти) (in Menge) ba-
cken* vt, fertig backen* vt; 2. (пе
регрівати сонячними про ме нями) 
in der Sonne überhitzen vt

напікатися sich in der Sonne über-
hitzen

напір ч 1. Andrang m -(e)s; (тиск) 
Druck m -(e)s; (висота напорy) 
Druckhöhe f =, -n; (насоса) Druck-
höhe f =, -n, Förderdruck m -(e)s, 
Förderhöhe f =, -n; 2. (наступ, на
полегливість) Elan m -s, ungestü-
mer Andrang

напірний Druck-
наплaка||ти sich (D.) die Augen rot 

weinen; ³ кіт ~в so viel wie nichts, 
das trägt die Katze [eine Maus] auf 
dem Schwanz weg [fort]; das ist nur 
für den hohlen Zahn; знань у ньoго 
як  кіт  ~в mit seiner Wissenschaft 
[sei nen Kennt nissen] ist es nicht weit 
her

напла||катися див. наплаку ва ти
ся; ти ще ~чешся з цим das wird 
dir noch Tränen kosten

наплакуватися 1. sich ausweinen; 
2. viel Kummer ausstehen müssen*

напластовувати aufschichten vt
напластування c геол. Aufschich-

tung f =, -en, Schichtung f =, -en, 
Auflagerung f =, -en, Lagerung f =, 
-en; Schich tenbildung f =, -en; Abla-
ge rung in Schichten

напластувати див. напласто ву ва
ти

наплести 1. viel Unsinn schwatzen; 
розм. viel zu sam men faseln, viel al-
bernes Zeug zusam men reden; 2. див. 
наплітати

наплив ч 1. (людей) Andrang m -(e)
s, Zulauf m -(e)s, Zustrom m -(e)s; 
(cкупчення) Auflaufm -(e)s; (за      яв, 
скарг тощо) Zufluss m -es, -flüs-
se; масовий ~ вкладників банку 
Bankrennen n -s; ~  грошей Geld-
schwemme f =; ~  капiталiв Ka-
pitalzustrom m -(e)s; 2. (на деревi) 
Auswuchs m -es, Beu le f =, -n; Ma-
serknoten m -s, =; 3. кін. Überblen-
dung f =, -en
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наплітати (in Menge)flechten* [hä-
keln, stri     cken, klöppeln] vt

наплічник ч Schulterstück n-(e)s,-е
наплодити viel gebären* vt; ~ся 

sich stark vermehren
наплута||ти 1. див. наплутувати; 

2. (по ми литися) sich irren; ~ти  в 
розрахунках  sich verrechnen; він 
всe ~в er hat alles verkehrt gemacht

наплутувати (намотуючи або роз
мотуючи, переплутувати) verwir-
ren vt, Verwirrung anrichten

наплювати 1. vollspucken vt, voll-
speien* vt, bespucken vt; spucken 
vi(нащосьaufA.); 2.: йому ~ на 
це розм. er pfeift darauf, das ist 
ihm schnuppe, es ist ihm (alles) 
Wurst

наплювацьк||ий fahrlässig, gering-
schätzig; ~e  ставлення nachlässi-
ges Verhalten, volle Gleichgültigkeit 
(докогось,чогосьgegenüber D.)

напнути див. напинати
наповал mit einem Hieb [Schlag, 

Schuss]; (на мiсці) auf der Stelle
наповзати 1. kriechen* vi (s) (на
щосьge gen A.); kriechend ansto ßen* 
vt; 2. (насуватися, находити — 
про дим, хмару, туман тощо) he -
ran ziehen* vi (s); 3. (збиратися) 
sich anhäufen, (in Menge) zusam-
men kom men* vi (s)

наповзти див. наповзати
наповнений gefüllt, angefüllt; voll 
наповнення c Füllung f =, -en, An-

füllung f =, -en, Auffüllung f =, -en 
наповнити(ся) див. наповню ва
ти(ся) 

наповнювати 1. befüllen vt (чимось
mit D.); (повністю якийсь пус тий 
простір) ausfüllen vt; (заповню
ва ти до країв, кінця) anfüllen vt; 
(зно   ву, поповнювати) auffüllen vt; 
2. пе рен. (про думки, ідеї, почут  тя 
тощо) erfüllen vt

наповнюватися sich füllen (чи-

мосьmitD.); sich anfüllen; sich auf-
fül len; voll werden* vi (s)

наповнювач ч Füllstoff m -(e)s, -е,
Zuschlagstoff m -(e)s, -е; (у лiках, 
полімерах) Streckmittel n -s, =

наповняти(ся) див. наповню ва ти 
(ся)

напоготові bereit, parat, in Bereit-
schaft; військ. schussbereit, einsatz-
bereit, ge fechts    bereit; бути ~ be reit 
[auf der Hut, wachsam] sein* vi (s) 
[ste hen* vi]; die Augen offen hal-
ten*; мати  [тримати] ~ in Bereit-
schaft haben* [halten*] vt

напоїти див. напувати 
напоказ zur Schau; виставляти 

~ zur Schau [ans/ins Licht] stellen vt
наполегливий beharrlich; (зав зя

тий) hartnäckig; (про прохання то 
що) nachdrücklich, dringend, instän-
dig

наполегливість ж Beharrlichkeit 
f =; Hartnäckigkeit f =; Nachdrück-
lichkeit f =, Inständigkeit f =

наполегливо beharrlich, nachdrück-
lich; здійснювати ~ mit Nachdruck 
betreiben* vt

наполіскувати див. полоскати
наполовину zur Hälfte; halb; (ча с т

ково) teils, fast
наполоскати див. полоскати
наполоти див. полоти
наполохати див. полохати
наполювати див. полоти
наполягання c Drängen n -s, Betrei-

ben n -s; на його ~ auf sein  Drängen 
[Betreiben] (hin)

наполягати 1. bestehen* vi (на чо-
мусь aufD., рідко auf А.); (більш 
наполегливо, настійливо, довше) 
be harren vi (начомусьauf/beiD.); 
(підкреслюючи незмінність по зи
ції) verharren vi (s, h) (на чомусь
auf/bei D.); (вимагати) dringen* vi 
(h)(начомусьaufА.); (до магати
ся, здiйснювати) durchsetzen vt; 
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~ на своєму nicht lockerlassen* vi, 
sei nen Willen durchsetzen; auf sei-
ner Mei nung bestehen* [beharren] 
vi; 2. див. налягати 3

наполягти див. наполягати 
напомаджений pomadig 
напомаджувати (волосся) pomadi-

sieren vt 
напомацки tastend; durch Befühlen; 
пробиратися ~ sich herantasten(до
чогось anA.); іти в темноті ~ im 
Finstern tappen vi

напоперек quer (über)
напополам див. пополам
напористий mit Andrang, energisch
напористість ж Elan m -s, unge stü-

mer Andrang
напороти див. пороти 
напоротися див. напорюватися 
напорювати див. пороти 
напорюватися 1. (an)stoßen* vi (s) 
(нащосьanA.); rennen* vi (s) (на
щосьgegen A.); 2. див. наривати
ся; 3. див. наражатися

напосідати zusetzen vi, (be)drängen 
vt (зчимосьmitD.); eindringen* vi 
(s)(накогосьaufА.); (наки да тися, 
дошкуляти) bestürmen vt (зчимось
mit D.); розм. auf die Pelle rücken 
vi (s)(накогосьD.); (докучати, об
тяжувати) belästigen vt (зчимось
mit D.)

напосідливий zudringlich, auf-
dring lich; (набридливий) lästig

напосідливість ж Zudringlichkeit f 
=, Auf dring     lichkeit f =; Lästigkeit f =

напосісти див. напосідати
напослiдок zu guter Letzt; zum 

Schluss; ³ ~ найсмачніше (прис
лі в’я) das Letzte ist das Beste 

напоумити див. напоумляти 
напоумляти (настановляти) be-

leh ren vt; (переконувати) überzeu-
gen vt; zu der Erkenntnis bringen* 
vt; (умовляти) einreden (когось
D.,нащосьaufA.); (на водити на 

розум) zur Vernunft [zur Besinnung] 
bringen* vt; (давати пораду) an-
raten* vt, auf den Gedan ken brin-
gen* vt

напохваті griffbereit, bereit, pa rat, 
bei der [zur] Hand

напочіпки див. навпочіпки
напоювати див. напувати
направити(ся) див. направля ти
(ся)

направлен||ий gerichtet, gelenkt, 
ausgerichtet; Richt-; ~а  дія Richt-
wirkung f =,-еn,gerichtete Wirkung

направленість ж Tendenz f =, -en, 
Ausrichtung f =

направлення c (документ) Über-
weisungsschein m-(e)s,-е;(у са на
торій тощо) Einweisung f =,-еn

направляти 1. richten vt, ausrichten 
vt; lenken vt (на щось auf А.); 
2. (посилати) schicken vt, weisen* 
vt, verweisen* vt (докогосьanA.); 
(у са наторій тощо) einweisen* 
vt; (до лікаря тощо) verweisen* 
vt, überweisen* vt; 3. (го стрити 
бритву, нiж) abziehen* vt; 4. (ла
годити) ausbessern vt, re  pa rieren vt; 
(регулювати) einstellen vt; 5. муз. 
stimmen vt

направлятися sich wenden(*) (до
когосьzuD.); (вирушaти) sich be-
geben* (кудисьnachD.,докогось
zu D.)

направляючий 1. див. напрям 
ний; 2. (спрямовуючий) Richtung 
   ge bend, richtung   ge bend, richtungs-
weisend; 3. ч військ.  Richtungsmann 
m -(e)s, -män ner/-leu te, An-
schlussmann m -(e)s, -män ner/-leute

направо (на питання “де?”) rechts, 
rechterhand; (на питання “куди?”) 
nach rechts; ~ від мене  rechts von 
mir, zu meiner Rechten; ~! військ. 
rechts|um!

напрати див. напирати1 
напрацьовувати (eine Menge) 
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her   stellen [verfertigen, аn    fer tigen] 
vt; ein gut Stück Arbeit schаf    fen; 
(строк) ab|arbeiten vt

напрацювати див. напрацьовува
ти 

напрацюватися (багато пра цю
ва ти) viel arbeiten vi; (втоми тися 
від роботи) sich müde arbeiten

напризволяще: кинути [залиши
ти]  ~ preisgeben* відокр. vt; im 
Stich lassen* vt

наприкінці am Ende
наприклад zum Beispiel (скор. z. 

B.); beispielsweise
наприсідки hockend; піти ~ розм. 

 in die Hocke gehen* [springen*] vi 
 (s); (про танець) hockend tanzen vi

наприскувати bespritzen vt
наприсядки див. наприсідки
напровесні im Frühjahr, am Früh-

lings|anfang
напрокат leihweise, mietweise; бра 
ти ~ ausleihen* vt; (наймати) mie-
ten vt; давати ~ ausleihen* vt, ver-
leihen* vt, verborgen vt; (у найм) 
ver mieten vt 

напролом rücksichtslos; mit dem 
Kopf [Schädel] durch [gegen] die 
Wand; іти ~ drauflosgehen* vi (s); 
durch dick und dünn gehen* vi (s); 
mit dem Kopf [Schädel] durch [ge-
gen] die Wand wollen, gegen die 
Wand rennen* vi (s)

напророчити див. пророчити
напросити див. напрошу ва ти  1, 

2; 2. (багато, довго просити) viel 
und lange bitten* vt

напроситися див. напрошу ва ти ся
напростець 1. geradeaus [розм. gra -

deaus; австр. geradeaus]; 2. пе рен. 
(відверто, пря мо) geradehe raus, 
of        fen [розм. gra deaus; австр. ger-
adeaus]; (без ви вер тів) ohne Um-
schweife; іти ~ über al   le Hindernisse 
hinweggehen* vi (s)

напроти gegenüber (D.); (з про ти

лежного боку) gegenüber, auf der 
аnderen Seite; ~  дому gegenüber 
dem Haus, dem Haus gegenüber

напрохати див. напроcи ти  1; ~ся 
див. напрошу ва ти ся

напрохуватися див. напрошу ва
ти ся

напрочуд erstaunlich; ~ гарний er-
staunlich schön [hübsch], wunder-
schön, wunderhübsch 

напрошки див. напростець
напрошувати 1. (випрошувати) 

mit Mühe erbitten* vt; 2. (запро шу 
ва ти) (viele Menschen) einla den*

напрошу||ватися 1. (пропонувати 
свої послуги) sich anbieten*; (на  в’я 
зy ва тися) sich aufdrängen; ~ва ти
ся в гостi sich ein laden lassen*;  sich 
als Gast auf drängen; 2. (з’являти 
ся, ви  никати у сві до мості) nahe-
liegen* vi (укогосьD.); (про дум ку, 
питання) sich aufdrängen(укогось
D.); ~ється  вис новок der Schluss 
liegt nahe  

напру||га ж 1. (зусилля, натуга) 
An strengung f =, -en, Bemühung f =, 
-en; 2. фіз., ел. Spannung f =; ви  со
кa  ~га hohe Spannung, Hochspan-
nung f =; низька  ~га Nieder-
spannung f =, niedrige Spannung; 
3. пе  рен. Spannung f =; тримати в 
 ~зі in Spannung halten* vt

напружен||ий 1. angespannt, span-
nend, gespannt; (про час) spannungs-
voll, spannungsgeladen; ~е  ста но
вище gespannte Lage; ~i сто сун ки 
Spannung f =, -en; gespann te Ver-
hältnisse; 2. (ін  тенсивний) ange-
strengt, anstrengend, intensiv; ~a 
ро  бота an  gestrengte Arbeit; 3. (збу
дже ний) an ge strengt, gela den, ge-
spannt; 4. тех. Spann-; по перед ньо 
~ий бе тон Spannbeton [-͵tON] т -s, 
-s / півд.     нім., австр. [-͵tO:n] m -s, 
-e, vorgespann ter Beton [-ʹtON/-ʹtO:n]; 
5. (не  природний, вимушений) ge-
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presst, ge zwungen; ~а усмішка ein 
ge   zwungenes Lä cheln

напружен||ість ж 1. Spannung f =, 
Ge spannt heit f =; (поля) фіз., ел. 
Stär  ke f =; 2. перен. Spannung f =; 
рoз ряд    ка  ~остi політ. Entspan-
nung f =

напруження c Spannung f =, -en, 
Bean spruchung f =, -en, Anstren-
gung f =, -en; соціальне ~ soziale 
Spannung

напружити(ся) див. напружува ти
(ся)

напружу||вати anstrengen vt; (сили, 
думки, розум тощо) spannen vt, 
an  spannen vt; ~вати всі  сили  alle 
Kräf      te anspannen; ~вати (свої) 
 м’я  зи (seine) Muskeln straffen; ~ю 
чи  всі  сили unter [mit] Aufgebot 
 al ler Kräfte

напружуватися sich anstrengen; 
sich spannen, sich anspannen

напрям ч 1. Richtung f =, -en; 
y  всiх  ~aх  nach allen Richtungen; 
у  цьо му  ~і тж. перен. in dies-
er  Rich tung [пе    рен. Beziehung]; 
2. військ. Front| abschnitt m -(e)
s, -е; 3. (тен ден  цiя, течія тощо) 
Richtung f =, -en,  Strö   mung f =, -en; 
лiтературний  ~ Li te raturströmung 
f =, -en; ~ думок Geistesrichtung f =, 
-en, Einstellung f =, -en; 4. перен. 
Richtung f =, -en

напрямити див. напрямляти
напрямки (розм.) див. напростець
напрямлений gerichtet, gelenkt, 

aus       gerichtet
напрямляти (cпрямовувати) rich-

ten vt, ausrichten vt; (cкеровувати – 
про думки, розум, інтереси) len ken 
vt (нащосьaufА.) 

напрямна ж тех. Führungsbahn f =, 
-en, Laufbahn f =, -en, Führung f =, 
-en

напрямн||ий тех. Führungs-; Leit-, 
Lenk-; ~a шина Leit schie ne f =, -n; 

~e  колесо  Leit rad n -(e)s, -rä der; 
~ий  барабан Leittrommel f =, -n; 
~ий валик Führungs walze f =, -n 

напрямок ч див. напрям
напряму direkt, unmittelbar
напсувати див. псувати
напувалка ж Tränke f =, -n
напувати 1. zu trinken geben* 
(когосьD.); 2. (тварин) tränken vt; 
3. (алкоголем) betrunken machen vt

напудрити(ся) див. напудрюва   ти
(ся) 

напудрювати pudern vt, einpudern 
vt, bepudern vt; ~ся sich pudern

напульсник ч Pulswärmer m -s, =
напуск ч 1. (рідини, газy) Einlauf m 

-(e)s; 2. (в одязі, взутті) Einschlag 
m -(e)s, -schlägе, Überlappung f =, 
-en; aufgeschürzter [frei herunter-
hän gender] Teil der Kleidung; блу  за 
з ~ом Überfallbluse f =, -n; чобо  ти  з 
~ом Schaftstiefel mit Falten

напускати (in Menge) (her)einlas-
sen* vt; ~ водy y ванну Wasser in 
die Badewanne einlassen*

напускний erkünstelt
напустити див. напускати
напустка ж mex. Überlappung f =, 

-en
напутити див. напучувати
напутній Geleit-, Abschieds-; zum 

Ge    leit; auf den Weg
напуття c Geleitwort n -(e)s, -e, Ab-

schiedsrede f =, -n, Abschiedswor  te 
pl 

напухати anschwellen* vi (s), an-
laufen* vi (s)

напухнути див. напухати
напучати див. напучувати
напучення c див. напучування 
напучування c Rat n -(e)s, Rat schlä ge
напучувати anraten* vt; mit auf den 

Weg geben*(когосьD.,чимосьA.)
напханий vollgestopft, vollgepackt, 

vollgepfropft; eingepfercht; (напов
нений) gefüllt 
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напхати(ся) див. напихати(ся) 
напхом:  ~  набитий   zum Bersten 

[brechend] voll [vollgepfropft, voll-
gepackt, vollgestopft]; їх там ~ на       
п хано, як оселедців у бочці розм. 
sie stehen* [sitzen*] (dichtgedrängt) 
wie die Heringe in der Tonne [im 
Fass] [wie die Sardinen in der Büchse

нап’ясти див. напинати 
нап’ятеро in fünf Teile
нарада ж Beratung f =, -en; (об го

ворення) Besprechung f =, -en; ви
робнича ~ Produktionsberatung f =, 
-en; таємна ~ Geheimbesprechung f 
=, -en

нараджувати (давати пораду, ра
дити) raten* vt, einen Rat geben* 
(комусьD.); (рекомендувати) emp-
fehlen* vt 

нарадити див. нараджувати
нарадувати(ся) див. порадува ти (ся)
наражати (поставити в неприємне 

становище) aussetzen vt (нащось
D.); ~  на  не безпеку der Gefahr 
 aussetzen [preisgeben* відокр.] vt, 
in Ge  fahr bringen* vt

наражатися (на не бе з пеку тощо) 
sich aussetzen (на щосьD.); ~  на 
не при  ємність in eine peinliche La-
ge ge ra ten* vi (s)

наражувати(ся) див. наражати (ся)
нараз (pаптом, враз) plötzlich; (pа

зом, одночасно) auf einmal; (зараз 
же, відразу) sogleich, sofort

наразити(ся) див. наражати(ся)
наразі unterdessen, einst weilen, mitt-

lerweile, vorläufіg
нарахову||вати 1. (визначати 

кіль кість) zählen vt, auf zäh len vt; 
2. (ма    ти в собі, у своєму складі) 
 zählen vt; місто  ~є  100  тисяч 
жителів die Stadt zählt hundert-
tausend Einwohner; 3. фін. anrech-
nen vt, in Anrechnung bringen* vt, 
zurechnen vt; ~вати відсотки фін. 
verzinsen vt

нарахову||ватися:  ~ється es gibt; 
у місті ~ється 100 тисяч жителів 
die Stadt zählt hunderttausend Ein-
wohner 

нарахування c 1. (дія) Anrechnen n 
-s, Anrechnung f =, -en; ~ відсотків 
Zins| an rechnung f =, -en, Verzinsung 
f =, -en; ~  податку Ver | anlagung f 
=, -en; 2. (сума) an gerechne te Sum-
me; (надбавка) Zu schlag m -(e)s, 
-schläge, Zurechnung f =, -en

нарахувати див. нараховувати
нараяти див. порадити
нарваний jähzornig; (екзальто ва

ний) verstiegen
нарвати(ся) див. наривати(ся)
нард ч бот. Borstgras n -es, Hirsch-

haar n-(e)s,-е,Bürstling m-s,-е
нардeп ч (розм.) Volksdeputierte m/f 

-n, -n
нарди мн (гра) Narden pl 
наревiтися viel heulen vi, viel wei-

nen vi
нареготатися sich satt lachen 
нареготітися див. нареготатися 
наречен||а ж Braut f =, Bräute; шу
кати  собі  ~у sich (D.) eine Braut 
  su  chen; розм. auf Freiersfüßen ge  -
hen* vi (s)

наречений ч Bräutigam m -s,-е
наречені мн Jungverheiratete pl
нарешті endlich; schließlich; (на 

сам кінець) zuletzt; (на ос та н ку, 
 зре  ш   тою) letzten Endes, zu guter 
Letzt; ~! endlich einmal!, na endlich!

нари мн Pritsche f =, -n 
нарив ч мед. Geschwür n -(e)s, -e, 

Eiterbeule f =, -n 
наривати 1. (квітів, ягід) pflücken 

vi, sammeln vt; 2. (про папір то що) 
reißen* vt, zerreißen* vt; 3. (про 
 на рив) eitern vi

нариватися 1. (несподівано, ви пад
ково зустрічатися, стикатися) 
un   versehens sto  ßen* vi (s) (на ко-
госьaufА.); 2. див. наражатися
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наривник ч зоол. Ölkäfer m -s, =
наринути див. наринати
наринати herbeiströmen vi (s); тж. 

перен. zusammenströmen vi (s)
нарис ч 1. літ. Skizze f =, -n; 2. (на 

у  кова праця) Grundrisse pl; (ко ро т
кий) Abrisse pl

нарисн||ий: ~а геометрія мат. dar-
stellende [deskriptive] [-v-] Geom-
etrie, Projektionslehre f =, -n

нарити 1. див. наривати 3; 2. viel 
auf wühlen [aufgraben*]

наритники мн Hintergeschirr n -(e)s
нарихтовувати vorbereiten vt, ein-

richten vt
нарихтувати див. нарихтовувати; 
~ся im Begriff sein* vi (s) [stehen* 
vi], sich anschicken (+ Inf. з zu); be-
absichtigen vt

нарівні gleich; (на рівних правах 
то що) ebenso wie, gleichberechtigt 
(з кимось, чимось neben D.); auf 
glei cher Höhe; (на одному рівні) auf 
gleichem Ni veau [nIʹvO:], auf glei-
cher Stufe 

нарівно zu gleichen Teilen, in glei-
che Teile

наріжн||ий Eck-; ~a  кімната Eck-
zimmer n -s, =

наріз ч 1. mex. Einschnitt m -(e)s, -e; 
(різьба) Gewinde n -s, =; (у стволі) 
Zug m -(e)s, Züge, Drall m -(e)s, 
-e, Drallzug m -(e)s, -züge; 2. iст. 
zugeteilter Boden

нарізати див. нарізувати
нарізати див. нарізувати 
нарізка ж 1. (дія) Schneiden n -s, 

Einschneiden n -s; 2. див. наріз
нарізний (про ствол) gezogen 
нарізний getrennt, Getrennt-; ein zeln
нарізність ж Getrenntsein n -s 
нарізувати 1. тж. mex. schneiden* 

vt; mex. einschneiden* vt, einkerben 
vt; 2. (землю) iст. Boden [Land] zu-
teilen [zuweisen*]; 3. (худобу, пти
цю) (in Menge) schlachten vt

нарікання c Murren n -s, Gemurre n 
-s (на щось über А.); (закид) Vor-
wurf m -(e)s, -würfe; (засудження) 
Tadel m -s, =; (скарга) Klage f =, -n, 
Beschwerde f =, -n

нарікати murren vi, ungehalten [un-
willig] sein* vi(s)(нащосьüber  А.); 
unzufrieden sein* vi (s) (на щось
 mit D.); (скаржитися, ремствува
ти) klagen vi; розм. ein Klagelied 
anstimmen (на когось, щось über 
А.); розм. quengeln vi; (бур чати, 
ни ти, скиглити) nör geln vi; розм. 
meckern vi; ~ на долю mit seinem 
Schicksal hadern vi 

наріст ч 1. (пухлина, потовщен
ня) Auswuchs m -es, -wüchse; (на 
 де ревi) Beule f =, -n, Knolle f =, 
-n; 2. (нашарування) Ansatz m -es, 
-sä   tze; (осадок, відкладення) fester 
 Rückstand, Ablagerung f =, -en

наріччя c філол. Mund|art f =, -en, 
Dialekt m -(e)s, -e 

наркоз ч мед. Narkose f =, -n, Be-
täu bung f =, -en; загальний 
~  Voll  narkose f =, -n; місцевий ~ ört-
liche Betäubung, Lo  kal|anästhesie f 
=, -i¦en; по вер х нe  вий ~ Dämmer-
nar ko  se f =, -n

нарколог ч (чоловік) Narkologe m 
-n, -n; (жінка) Narkologin f =, -nen

наркологічн||ий Ent wöhnungs-, 
nar    kologisch; ~е  лікування Ent-
wöh  nungsbehandlung f =, -en; ~ий 
дис  пансер  Betreu¦ungsstelle für 
Sucht    kranke, Entwöhnungs|anstalt f 
=, -en

наркоман ч Rauschgiftsüchtige m -n, 
-n; Drogensüchtige m -n, -n; розм. 
Kiffer m -s, =

наркоманія ж Rauschgiftsucht f =; 
Drogensucht f =, Drogen| ab hän gig-
keit f =

наркоманка ж Rauschgiftsüchtige f 
-n, -n; Drogensüchtige f -n, -n; розм. 
Kifferin f =,-nеn
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наркотик ч Rauschgift n -(e)s, -e; 
мед. Narkotikum n -s, -ka, Be täu-
bungsmittel n -s, = 

наркотичний narkotisch, betäubend, 
Betäubungs-; Rauschgift-

наробити див. нароблювати;  ~ся 
sich ab|arbeiten; (до втоми) розм. 
sich ab rackern

нароблювати 1. (eine bestimmte 
Men ge) herstellen [verfertigen, an-
fertigen] vt; ein gut Stück [viel] Ar-
beit schaffen; 2. (заподіяти, на тво
рити) anrichten vt, ver|ursachen vt

народ ч Volk n -(e)s, Völker; розм. 
Menschen pl; багато ~у eine Men  ge 
Menschen, viele Leute; дружба  ~iв 
Völkerfreundschaft f =; так ка жуть 
в ~i so sagt der Volksmund

народження c Geburt f =, -en; день 
~ Geburtstag m-(e)s,-е;місце ~ Ge-
burts | ort m-(e)s,-е

народжуван||ість ж Geburten-
zahl f =, -en, Geburtenrate f =, -n, 
Geburtenhäufіgkeit f =, Geburten-
ziffer f =, -n; рiст ~остi Geburtenzu-
nahme f =, -n

народжувати 1. (дитину) gebären* 
vt, zur Welt bringen* vt, in die Welt 
setzen vt; розм. ein Kind bekom                -
men* [kriegen]; (перев. у мові ме
ди  ків) ent binden* vt, entbunden wer-
den* vi (s); 2. перен. (ідею тощо) 
ge bä  ren* vt, er zeugen vt

народжуватися 1. geboren werden*; 
zur Welt kommen* vi (s); висок. das 
Licht der Welt erblicken; 2. пе рен. 
(виникати) entstehen* vi (s), auf-
kommen* vi (s); (про почуття) 
er stehen* vi (s); ³ ~ в  сорoчці 
eine Glückshaube  mit in die Welt 
bringen*,  mit einer Glücks haube 
 [Glückshaut]  ge   boren sein*, ein 
Sonntags kind sein* vi (s), unter   einem 
glück lichen Stern geboren sein*,  mit 
einem  sil bernen [golde nen, großen] 
Löffel im Mund geboren sein*

народи||ти(ся) див. народжу  ва  ти
(ся); у чoму мати ~ла splitter nackt; 
розм., жарт. barfuß bis  an  den  Hals 
[bis zum Hals] 

народн||ий Volks-; (про власність) 
volks|eigen; (тісно пов’язаний з 
на  ро дом) volkstümlich, volksnah; 
~а  мудрість  Volksmund m -(e)s, 
Volksweisheit f =, -en; ~а творчість 
Volkskunst f =, Volksschaffen n -s; 
~е  господарство Volkswirtschaft f 
=; ~ий  артист Volks   künstler m -s, 
=; ~i гуляння Volksfest n -es,-е;~і 
збори  по літ. Volksversammlung f 
=,-еn;iс  тин  но ~ий volks|echt 

народність ж Volk n -(e)s, Völker, 
Völ kerschaft f =,-еn;Volksgruppe f 
=, -n 

народногосподарський volks-
wirt schaftlich, Volkswirtschafts- 

народно-визвольн||ий Volks be        -
frei  ungs-; ~а  армія  Volks befrei-
ungs      |  ar mee f =, -me¦en 

народно-демократичний volks de-
mokratisch

нарозхват reißend schnell;  брати 
~ sich reißen* (щось umA.); роз
куповуватися  ~ reißenden Absatz 
fіnden*, reißend abgehen* vi (s); 
розм. wie warme [frische] Semmeln 
[швейц. frische Weggli] abgehen* 
[weggehen*] vi (s) 

наростати 1. anwachsen* vi (s); 
(під   силюватися) sich verstärken; 
(збіль шуватися) zunehmen* vi; 
2. (ви  ростати в якійcь кількості) (in 
bestimmter Menge) wachsen* vi (s) 

нарости див. наростати 
наростити див. нарощувати 
нарочито absichtlich, mit Absicht; 

(ма ючи перев. кон кре т ний, твер
дий на мір, перев. злий умисел) тж. 
юр. vorsätzlich, mit Vorsatz

нарочний ч Eilbote m -n, -n, Kurier 
m -s, -e 

нарощення c див. нарощування
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нарощування c 1. (виробництва, 

по тужностей, темпу тощо) Stei-
gerung f =, -еn,Forcierung [-ʹsi:-] f 
=, -еn; (капіталу) Aufstockung f 
=, -еn;An setzung f =; 2. тех. (по
довження) Ansetzen n -s,  An stücken 
n -s, Verlängern n -s; (збіль шення) 
Vergrößerung f =, -еn; (по си    л  ен  ня) 
Stärkung f =,-еn,Verstärkung f = 

нарощувати 1. steigern vt, forcie ren 
[-ʹsi:-] vt; (капітал) aufstocken vt; 
ansetzen vt; 2. тех. (по дов жу вати) 
ansetzen vt, anstücken vt; (під си лю
вати) stärken vt, verstär ken vt

нарти мн Hundeschlitten m -s, =
нарубати див. нарубувати 
нарубка ж Einschnitt m -(e)s, -е,

Kerbe f =, -n 
нарубувати (дров) spalten vt; (in 

Menge) hacken vt, (fertig) hauen(*) 
vt, (fertig) hacken vt; (де рево, ліс) 
fällen vt 

наруга ж (глузування) Verhöhnung f 
=, -en; (насмішка, знущання) Spott 
m -(e)s, Hohn m -(e)s; (опоганен 
ня) Schändung f =, -en; (лайка) 
Be schimpfung f =, -en; (огуда, па
плю ження) Schmä hung f =, -en, 
Ver|   un glimpfung f =, -en 

наругатися verspotten vt; verhöh-
nen vt; beschimpfen vt; schmähen vt, 
ver|unglimpfen vt

нарукавн||ий: ~а пов’язка Arm         bin-
de f =, -n 

нарукавник ч Schutz|ärmel m -s, =; 
Ärmelschoner m -s, =, Armling m -s, -e; 
(у стрільбі з лука) Armschutz m -es

нарум’янювати(ся) див. рум’яни
ти(ся)

наручний:  ~  годинник Armband |-
uhr f =, -en 

наручники мн Handschellen pl, 
Hand  fesseln pl 

нарцис ч 1. бот. Narzisse f =, -n, 
 Osterglocke f =, -n; 2. перен. (са мо
закоха ний) Narziss m -es, -e 

нарцисизм ч мед., перен. Narziss-
mus m =, Selbstliebe f =

наряд ч 1. (завдання) Auftrag m -(e)
s, -träge; (на роботу) Arbeits|auf  trag 
m -(e)s, -träge, Arbeits|anwei sung f 
=, -en; 2. військ. (служба) Dienst m 
-(e)s, -е; (підрозділ) dienstha ben de 
Ableilung; бути в ~і Dienst ha ben*; 
3. (загін поліції тощо) Aufgebot n 
-(e)s,-е

наряджати 1. (festlich [schön]) klei-
den vt, he rausputzen vt; verkleiden 
vt (кимосьalsA.); 2. (призначати) 
beordern vt; 3. (відправляти) ent-
sen den(*) vt; 4. військ. zum Dienst 
kommandieren vt

наряджатися 1. sich (fest lich 
[schön]) kleiden; (кимось) sich ver-
kleiden(кимосьalsN.); (свя т ково, 
прикрашати себе) sich he raus pu-
tzen; 2. (мати намір) im Begriff 
sein* vi (s) [ste hen* vi], sich an schi-
cken (+ Inf. з zu); beabsichtigen vt

нарядити(ся) див. наряджати(ся)
нарядний schön, schmuck
насадження c 1. див. насаджуван
ня 1; 2. (гру па ро слин) Anpflanzung
f =, -en; зелeнi ~ Grünflächef =, -n, 
Grün|anlagen pl

насаджування c 1. (посадка 
дерев тощо) Anpflanzung f =, -en, 
Pflanzen n -s; 2. (впро вадження) 
Einfüh rung f =, -en, Einbürgerung 
f=, -en

насаджувати 1. (деревa тощо) an-
pflanzen vt, pflanzen vt; 2. (на кла
да ти, настромлювати) aufse tzen 
vt, aufstecken vt (на щось aufА.); 
befestigen vt; 3. (впроваджувати, 
поширювати) ein führen vt, einbür-
gern vt

насадити див. насаджувати
насадка ж mex. Ansatz m -es, -sätze, 

An satzstück n -(e)s, -e, Aufsatz m 
-es, -sätze; (наконечник) Tülle f =, 
-n; муз. Mundstück n -(e)s, -e


