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ENGLISH
A

UKRAINIAN

abolition
abuses
acculturation
adaptation
advantages
agrarian
Albany Plan of Union
alien
alliance
alliances
Allied powers
amendment
American Federation of Labor
American Railway Union
American Revolution
American system (Clay)
ancestors
ancestors worship
animism
Annapolis Convention
anthropology
Anti-Federalists
appeasement
apportionment
architectural drawings
army
Articles of Confederation
artifacts
assassination
assassinations
Assembly
astronauts
atomic bomb
austerity
autonomy
Axis powers
Aztecs

скасування
зловживання
акультурація
адаптація
переваги
аграрний
Олбанський план Союзу
іноземець
альянс
альянси
союзні держави
поправка
Американська федерація праці
Американська профспілка залізничників
Американська революція (Війна за незалежність)
Американська система (Генрі Клей)
пращури
поклоніння пращурам
анімізм
конференція в Аннаполісі
антропологія
антифедералісти
умиротворення
пропорційний розподіл
архітектурні креслення
армія
Статті Конфедерації
артефакти
вбивство з політичних мотивів
вбивства з політичних мотивів
Зібрання
астронавти
атомна бомба
заходи суворої економії
автономія
держави осі (гітлерівської коаліції)
ацтеки

baby boom
banking
Berlin airlift
Berlin Wall
bicameral
bicameral legislature
blitzkrieg

сплеск народжуваності
банківська діяльність
Берлінська повітряно-десантна операція
Берлінська стіна
двопалатний
двопалатний законодавчий орган
бліц-криг

B
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Bolshevik Revolution
bonds
British North America Act
Buddhism
business
business organization
Camp David Accord
campaign
Canada
Canadian Bill of Rights
canal
Caribbean
categories
Catholics
census reports
Central America
characteristics
checks and balances
chemical warfare
child labor
Christianity
chronological order
chronology
civil service
civil war
clan
Cold War
collapse
commerce
Common good
communism
communist nations
competition
compromise
Compromise of 1850
Confucianism
conscription
Conservation Day

C

Constitutional Amendments
Constitutional Convention
construction
consumer society
consumption
containment
NYS Statewide Language RBERN

UKRAINIAN
більшовицький переворот
зв’язки
Акт про Британську Північну Америку
буддизм
підприємницька діяльність
підприємницька структура
Кемп-Девідські угоди
кампанія
Канада
Канадський білль про права
канал
карибський
категорії
католики
звіти про результати перепису населення
Центральна Америка
характеристики
система стримувань і противаг
хімічна зброя
дитяча праця
християнство
хронологічний порядок
хронологія
державна служба
громадянська війна
клан
Холодна війна
крах
комерція
суспільне благо
комунізм
комуністичні держави
конкуренція
компроміс
Компроміс 1850 року
конфуціанство
призов на військову службу
День раціонального використання природних
ресурсів
Поправки до Конституції
Конституційна угода
будівництво
суспільство споживання
споживання
стримування
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continental congress
convention
cooperation
corruption
cotton
court cases
credit
Cuban missile crisis
cultural diffusion
cultural diversity
cultural identity
cultural patterns
cultural understanding
currency

D

UKRAINIAN
Континентальний конгрес
конвенція
співробітництво
корупція
бавовна
судові справи
довіра
Карибська криза
культурна дифузія
культурне різноманіття
культурна ідентичність
характерні особливості культури
культурне взаєморозуміння
валюта

debate
Democratic Party
democratic society
depression
depressions
deregulation
direct election of Senators
direct versus indirect election
disabled
disadvantages
disarmament
discrimination
diseases
doctrine
domestic
Domestic policy
draft riots
Dust Bowl

дискусія
Демократична партія
демократичне суспільство
криза
кризи
дерегуляція
прямі вибори сенаторів
порівняння прямих та непрямих виборів
людина з інвалідністю
недоліки
роззброєння
дискримінація
захворювання
доктрина
вітчизняний
внутрішньополітичний курс
бунти проти призову
район пилових буревіїв на південному заході США

Eastern Hemisphere
economic development
Economies (traditional, command, market,
and mixed)
elastic clause
electoral
emancipation
Emancipation Proclamation
Embargo Act
emergence
empathy

східна півкуля
економічний розвиток
економічні моделі (традиційна, командна, ринкова
та змішана)
«еластичний пункт»
електоральний
звільнення
Маніфест Лінкольна про звільнення рабів
Закон про ембарго
поява
співчуття

E
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fact / opinion
famine
Far West
farmer
fauna
federal
“federal” (“national”) government
Federal Reserve Act
federal system
federal union
Federalism
Federalist Papers
Federalists
Filipinos
financial institutions
First Continental Congress
flora
foreign
foreign aid
foreign markets
foreign policy
foreign trade
Fort Sumter
Fourteen Points
franchise
freedom trail
French and Indian War
French Revolution
French-Canadian
frontier
fugitive slave laws

факт/думка
голод
Далекий Схід
фермер
фауна
федеральний
«федеральний» («національний») уряд
Закон про Федеральну резервну систему
федеральна система
федеральний союз
федералізм
«Нотатки федераліста»
федералісти
філіппінці
фінансові установи
Перший континентальний конгрес
флора
іноземний
допомога іноземним державам
зовнішні ринки
зовнішньополітичний курс
зовнішня торгівля
Форт-Самтер
Чотирнадцять пунктів Вільсона
право голосу
Стежка свободи
франко-індіанська війна
Велика французька революція
франко-канадський
кордон
закони про рабів-утікачів

gender
genocide
global economy
“Good Neighbor Policy”
graduated income tax
Grange
Great Britain
Great Compromise
Greece
grids

стать
геноцид
світова економіка
політика добросусідства
прогресивний податок на прибуток
Асоціація фермерів
Великобританія
Великий (коннектикутський) компроміс
Греція
енергосистема

G
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Harlem Renaissance
Haymarket Riot
heroes
heroines
Hinduism
historian
historical analysis
historical development
holocaust
human dignity
human rights violations

H

I

identity
illustrate
impact
impacts
impeachment
imperialism
imperialist
incarceration
Incas
income
income tax
India
indigenous development
industrial
industrial power
Industrial Revolution
Industrial Workers of the World
inflation
initiative
institution
integrity
interactions
international
internment
interrelationships
interstate
interstate commerce
interstate highway system
intervention
intolerance
investments
involvement
Irish
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UKRAINIAN
Гарлемський ренесанс
Виступ на площі Геймаркет
герої
героїні
індуїзм
історик
історичний аналіз
історичний розвиток
Голокост
людська гідність
порушення прав людини
особа
ілюструвати
вплив
наслідки
імпічмент
імперіалізм
імперіаліст
ув’язнення
інки
дохід
податок на прибуток
Індія
розвиток корінних народів
промисловий
промислова держава
промислова революція
профспілка «Індустріальні робітники світу»
інфляція
ініціатива
установа
цілісність
взаємодія
міжнародний
інтернування
взаємовідносини
міжштатний
торгівля між штатами
мережа федеральних швидкісних автомагістралей
інтервенція
нетерпимість
інвестиції
участь
ірландський
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Islam
isolation
isolationism
Italy
Japanese
Japanese-Americans
Jews
Judaism
Judicial review
justice
Kansas-Nebraska Act
Kellogg-Briand Pact
kinship
Knights of Labor
Korean War
labor markets
labor union
land bridge
Land Ordinance of 1785
Latin America
latitude
League of Nations
legislation
legislature
leisure activities
life expectancy
limited government
Lincoln-Douglas debate
literature
longitude
Louisiana Purchase
loyalists
Manhattan Project
Manifest Destiny
majority rule
manufactured goods
manufacturing
Marshall Plan
Mayas
Mayflower Compact
Memorial Day

J

K

L

M
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іслам
ізоляція
ізоляціонізм
Італія
японський
американці японського походження
євреї
іудаїзм
судовий нагляд
правосуддя
Закон Канзас - Небраска
Пакт Бріана - Келлоґа
спорідненість
профспілка «Лицарі праці»
Корейська війна
ринки праці
професійна спілка
сухопутний міст
Декрет про землю 1785 року
Латинська Америка
широта
Ліга Націй
законодавство
законодавча влада
види дозвілля
ймовірна тривалість життя
уряд з обмеженими повноваженнями
дебати Лінкольна-Дугласа
література
довгота
Луїзіанська купівля
лоялісти
Мангеттенський проект
явне призначення (доктрина)
правило простої більшості
промислові товари
виробництво
План Маршалла
майя
Мейфлауерська угода
День пам’яті
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mercantilism
Mexican War
Mexicans
Middle Ages
middle class
Midwest
military
minorities
minority
Missouri Compromise
Mobile society
mobilization
Monroe Doctrine
monuments
Muckrakers
NAACP

N

NAFTA
narratives
national
national origins
nationalism
Native American Indians
NATO
natural boundaries
natural resources
naturalization
navigation
navy
Nazi Germany
Nazi Holocaust
Neolithic Revolution
neutrality
New Deal
newspapers
noninterference (“laissez-faire”)
“normalcy”
Northwest Ordinance
nuclear
nuclear families
nuclear family
nullification
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UKRAINIAN
меркантилізм
Мексиканська війна
мексиканці
Середньовіччя
середній клас
Середній Захід
військовий
меншини
меншина
Місурійський компроміс
мобільне суспільство
мобілізація
доктрина Монро
пам’ятники
Макрейкери
Національна асоціація сприяння прогресу
кольорового населення
Північноамериканська угода про вільну торгівлю
оповідання
національний
національне походження
націоналізм
корінні американські індіанці
НАТО, Організація Північноатлантичної угоди
природні кордони
природні ресурси
натуралізація
навігація
військово-морський
нацистська Німеччина
нацистський Голокост
неолітична революція
нейтралітет
Новий курс президента Рузвельта
газети
політика невтручання
нормальний стан
Ордонанс про Північний захід
ядерний
нуклеарні родини
нуклеарна родина
анулювання
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oil
Open Door Policy
opportunity costs
oppression
oral histories
ordinance
Oregon Territory
overpopulation
Panama Canal
Parliament
patriots
Patroonship system
peace
peacekeeping
perceptions
periodization’s
persecution
Persian Gulf War
perspective
pioneers
plantation
plantation system
pledge of allegiance
policy
political boundaries
political parties
political power
politics
popular vote
Populist movement
postwar
Poughkeepsie Convention
poverty
preamble
precedent
Preindustrial Age
President’s cabinet
primary elections
primary sources
principles
privileges
proclamation
productivity
profit

O

P
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нафта
політика відкритих дверей
вартість альтернативи
пригніченість
усні перекази
ордонанс
територія Орегон
перенаселеність
Панамський канал
парламент
патріоти
Патронатна система
мир
миротворча діяльність
сприйняття
періодизація
гоніння
війна в Перській затоці
перспектива
піонери
плантація
плантаційна система
присяга на вірність
політичний курс
кордони політико-адміністративного поділу
політичні партії
політична влада
політика
пряме народне голосування
популістський рух
післявоєнний
Конституційний конвент в Поукіпзі
бідність
преамбула
прецедент
Доіндустріальний період
кабінет Президента
праймеріз (попередні вибори)
першоджерела
принципи
привілеї
проголошення
продуктивність
прибуток
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progressive
Progressive leaders
prohibition
propaganda
prosperity
protests
psychology
Puritans
pursuit of happiness
Quakers
Quebec Act
Quota Act

UKRAINIAN
прогресивний
лідери прогресивних організацій
заборона
пропаганда
процвітання
протести
психологія
пуритани
прагнення до щастя

Q

R

racial
racial discrimination
racism
railroads
ratification
rationing
recall
recall election
reconstruction
reductions
referendum
reform
reform movement
regulation
reliability
relief
Renaissance
reparation
reparations
representation
repression
“Republican” government
Republican Party
resignation
restrict
Rights of the minority
river civilizations (Mesopotamia, Egypt, China, Indus
Valley)
Rome
Roosevelt Corollary
Roosevelt’s Executive Order 8802
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квакери
Акт про Квебек
Закон про квоти
расовий
расова дискримінація
расизм
залізниця
ратифікація
нормований розподіл
відкликати
вибори з можливістю відкликання
реконструкція
скорочення
референдум
реформа
реформаторський рух
регулювання
надійність
полегшення
Відродження
репарація
репарації
представництво
репресії
уряд із представників Республіканської партії
Республіканська партія
вихід у відставку
обмежувати
права меншин
річкові цивілізації (Межиріччя (Месопотамія),
Єгипет, Китай, долина річки Інд)
Рим
поправка Рузвельта
Виконавчий указ президента США Ф. Рузвельта №
8802
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Roosevelt’s Treaty of Portsmouth

S

scandals
scholars
scientific
sculpture
secession
Second Continental Congress
secondary sources
sectional
sedition
Sedition Act of 1918
segregation
self-government
Senate
separation of powers
separatism
settlement houses
sharecropping
Shay’s Rebellion
shelter
Sherman Antitrust Act
significance
skilled workers
social commentary
social sciences (anthropology, economics, geography,
history, political science, psychology and sociology)
social scientific method
social security
socialism
Socialist Party
sociology
soup kitchen
Southwest
Soviet Union
Spanish-American War
spatial organization
sphere of influence
spiritual beliefs
“spoils system”
Stamp Act
standard of living
state’s rights
states’ rights
status quo
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Портсмутський мирний договір, ініційований
Рузвельтом
скандальні події
вчені
науковий
скульптура
вихід
Другий континентальний конгрес
вторинні джерела
секційний
підбурювання до заколоту
Закон про підбурювання до заколоту 1918 року
сегрегація
самоврядування
Сенат
поділ повноважень
сепаратизм
соціальні будинки
здольщина
повстання Шейса
притулок
антитрестовський закон Шермана
значущість
кваліфіковані робітники
суспільна критика
суспільні науки (антропологія, економіка, географія,
історія, політологія, психологія та соціологія)
суспільно-науковий метод
соціальне забезпечення
соціалізм
Соціалістична партія
соціологія
безкоштовна їдальня для нужденних
Південний Захід
Радянський Союз
Іспано-американська війна
просторова організація
сфера впливу
духовні вірування
система «поділу здобичі»
Закон про гербовий збір
рівень життя
права держави
права держави
статус-кво
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statutes
steel
stock market
stock market crash
strategy
sub-Saharan Africa
suffrage
Supreme Court decision

T

UKRAINIAN
нормативно-правові акти
сталь
фондовий ринок
крах фондового ринку
стратегія
Африка на південь від Сахари
виборче право
рішення Верховного суду

Tammany Hall
tariff
tariffs
tax
temperance
territorial expansion
territory
three-fifths compromise
timeframes
totalitarian
totalitarian societies
Townsend Plan
trade
Treaties (Citizen Genet, Jay and Pinckney)
treaty
trends
triangular trade
tribe
Truman Doctrine
trust
trusts
Tweed Ring

Тамані-хол
тариф
тарифи
податок
стриманість
територіальна експансія
територія
компроміс трьох п’ятих
строки
тоталітарний
тоталітарні суспільства
План Таунсенда
торгівля
Угоди (громадянина Генета, Джея та Пінкні)
угода
тенденції
тристороння торгівля
плем’я
доктрина Трумена
траст
трасти
шайка Твіда

underground railroad
unemployment
Union
unionize
United Nations
United Nations Universal Declaration of Human Rights

підземна залізниця, метрополітен
безробіття
Спілка
об’єднувати у спілку
Організація Об’єднаних Націй
Загальна декларація прав людини ООН

Versailles Treaty
Veterans Day
veto
Vietnam War
village

Версальський договір
День ветеранів
вето
Війна у В’єтнамі
селище
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ENGLISH
W

UKRAINIAN

wage
wages
Wagner Act
War Bonds
War of 1812
Warsaw Pact
waterway
Western Hemisphere
westward expansion
westward migration
Whiskey Rebellion
white collar
white collar employees
women’s rights
women’ suffrage
workforce
working conditions
Works Progress Administration
World Court
world power
World War I
World War II
worldviews

заробітна платня
заробітна платня
Акт Вагнера
облігації військових позик
Війна 1812 року
Варшавський договір
водний шлях
західна півкуля
розширення на захід
міграція на захід
Повстання через віскі
білий комірець
працівники розумової праці
права жінок
виборче право жінок
робоча сила
умови праці
Управління громадських робіт США
Міжнародний суд ООН
світова держава
Перша світова війна
Друга світова війна
світоглядні позиції

Yalta Conference
“yellow journalism”

Ялтинська конференція
«жовта преса»
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