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ENGLISH
A.D
aboriginal
absolutism
African civilization
Age of Reason
agrarian
AIDS/HIV
allegiance
alliance
allies
amnesty
ancestry
animism
annex
anthropology
anti‐Semitic
apartheid
appeasement
Arab League
archeology
aristocracy
art
artifacts
Asia
assimilate
atlas
autocracy
autonomy
B.C.
backgrounds
Balance of Power
Balkans
battle
Belief systems
belligerent
Berlin Airlift
Berlin Wall
bible
Black Death
blockade
Bolshevik Revolution
boundaries
bourgeoisie
Boxer Rebellion
1

A

B

UKRAINIAN
н.е.
аборигенний
абсолютизм
Африканська цивілізація
Епоха раціоналізму
аграрний
СНІД/ВІЛ
підданство
альянс
союзники
амністія
родовід
анімізм
анексувати
антропологія
антисемітський
апартеїд
умиротворення
Ліга арабських держав
археологія
аристократія
мистецтво
артефакти
Азія
асимілювати(-ся)
атлас
автократія
автономія
до н.е.
підґрунтя
баланс сил
Балкани
битва
система вірувань
войовничий
Берлінський повітряний міст
Берлінська стіна
Біблія
Чорна смерть (чума)
блокада
більшовицький переворот
кордони
буржуазний
Боксерське повстання
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Bronze Age
bubonic plague
Buddhism
Bushido
Byzantine

ENGLISH

Capital
capitalism
Caribbean
cartel
cash crop
caste system
Catholicism
cause
censorship
Central America
century
change
charter
child labor
China
Chinese
Christianity
chronological order
church
circumnavigate
citizen
city‐state
civil disobedience
civil war
civilizations
clan
classical civilizations
clergy
climate
coalition
Cold War
collective
collective security
colonialism
colony
command economy
commercial revolution
common good
common law
communication
communism
2

C

Бронзовий вік
бубонна чума
буддизм
Бусідо
Візантія

UKRAINIAN

Капітал
капіталізм
Карибський басейн
картель
товарна культура
система картелів
католицтво
причина
цензура
Центральна Америка
століття
зміна
чартер
дитяча праця
Китай
китайський
християнство
хронологічний порядок
церква
подорожувати навколо світу
громадянин
місто-держава
громадська непокора
громадянська війна
цивілізації
клан
класичні цивілізації
духівництво
клімат
коаліція
Холодна війна
колектив
колективна безпека
колоніалізм
колонія
командна економіка (планова економіка)
комерційна революція
загальне благо
загальне право
комунікація
комунізм
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ENGLISH

UKRAINIAN

communist Party
community
concentration camp
concept
conclusion
conflict
Confucianism
Congress of Vienna
conquest
conquistadores
consent
conservation of resources
conservative
constitution
constitutional monarchy
consumption
containment
contemporary issues
continent
contribution
controversial events
costs
Counter Reformation
country
coup d’état
Creoles
crisis
Crusades
Cuban missile crisis
cultural diffusion
Cultural Revolution
culture
customs
Czar

комуністична партія
спільнота
концентраційний табір
концепція
висновок
конфлікт
конфуціанство
Віденський конгрес
завоювання
конкістадори
згода
консервація ресурсів
консервативний
конституція
конституційна монархія
споживання
забруднення
сучасні проблеми
континент
внесок; контрибуція
суперечливі події
витрати
Католицька реформація
країна
державний переворот
Креольський
криза
Хрестові походи
Кубинська ракетна криза
культурна дифузія
Культурна революція
культура
звичаї; митниця
цар

Dark Ages
debt
decline
deforestation
democracy
demographic patterns
desertification
despot
despotism
detente
developing country
diaspora

Темні віки
борг
занепад
знеліснення
демократія
демографічні моделі
спустелення
деспот
деспотизм
ослаблення
країна, що розвивається
діаспора
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dictatorship
diplomacy
direct democracy
discrimination
discuss
diseases
displaced persons
dissident
distance
distribution
diversity
divine right
drug trafficking
dynasty
earth
Eastern Hemisphere
economic growth
education
effect
Egypt
election
embargo
emigrate
emperor
empire
encomienda system
encounter
endangered species
enforce
English Bill of Rights
enlightenment
environment
epidemic
equal
era
Estates‐General
ethnic cleansing
ethnic conflict
ethnic groups
ethnic tension
ethnocentrism
Eurasia
Eurodollar
European Union
events
excommunication
4

ENGLISH

E

UKRAINIAN

диктаторство
дипломатія
пряма демократія
дискримінація
обговорювати
захворювання
переміщені особи
дисиденти
відстань
розповсюдження
різноманітність
божественне право
незаконний обіг наркотиків
династія

земля
східна півкуля
економічне зростання
освіта
ефект
Єгипет
вибори
ембарго
еміграція
імператор
імперія
система енком’єнда
стикатись
вимираючий вид
примусове виконання
Англійський білль про права
просвітництво
навколишнє середовище
епідемія
рівний
ера
Генеральні штати
етнічна чистка
етнічний конфлікт
етнічні групи
міжетнічна напруженість
етноцентризм
Євразія
євродолар
Європейський Союз
події
відлучення
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expansion
exploitation
exploration
export
extraterritoriality
fact
factors
famine
Fascism
Fascist Party
federation
Fertile Crescent
feudalism
fiefdom
folklore
foreign
foreign aid
foreign policy
free trade
French Revolution
fundamentalism
gender
generations
genocide
geographic factors
geography
ghetto
glasnost
global economy
global history
global market
global migration
global trade
global village
globalization
globe
Glorious Revolution
goals
gothic
government
groups
guerrilla warfare
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ENGLISH

F

G

розширення
експлуатація
дослідження
експорт
екстериторіальність

UKRAINIAN

факт
фактори
голод
фашизм
фашистська партія
федерація
Родючий Півмісяць
феодалізм
феод
фольклор
іноземний
іноземна допомога
зовнішня політика
вільна торгівля
Французька революція
фундаменталізм
стать
покоління
геноцид
географічні фактори
географія
гетто
гласність
глобальна економіка
всесвітня історія
світовий ринок
глобальна міграція
міжнародна торгівля
глобальне село
глобалізація
земна куля
Славна революція
цілі
готичний
уряд
групи
партизанська війна
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ENGLISH
Hammurabi Code
Hellenistic
heretic
Hinduism
Holocaust
Holy Land
human rights
humanism
humanitarian
hunters and gatherers
ideas
immigration
imperialism
import
income
Indian Empires
indulgences
Indus Valley
Industrial Revolution
industrialism
inflation
infrastructure
inquisition
interdependence
interpretation
invasion
invention
Iron Curtain
irrigation
Islam
isolationism
jihad
Judaism
justice
knowledge
Koran
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H

I

J
K

UKRAINIAN
закони Хаммурапі
еллінський
єретичний
індуїзм
Холокост
Свята Земля
права людини
гуманізм
гуманітарний
мисливці і збирачі
ідеї
імміграція
імперіалізм
імпортувати
дохід
Індійські імперії
індульгенції
долина Інду
Промислова революція
індустріалізм
інфляція
інфраструктура
інквізиція
незалежність
тлумачення
інвазія
винахід
Залізна завіса
зрошення
іслам
ізоляціонізм
джихад
іудаїзм
правосуддя
знання
Коран
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ENGLISH
laissez‐faire
land grants
land reform
language
Latin America
latitude
legend
legislature
liberal
liberty
Life expectancy
literacy
location
longitude
Magna Carta
maize
majority
Mandate of Heaven
manor
maps
Marshall Plan
Marxism
massacre
Mecca
medieval
Meiji Restoration
mercantilism
meridian
Mesoamerica
Mesopotamia
mestizos
Mexican Revolution
Middle Ages
Middle East
migrant
migration
militarism
millennium
minority
missionary
modern
monarchy
Mongol
monotheism
7
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M

UKRAINIAN
невтручання
земельні гранти
земельна реформа
мова
Латинська Америка
широта
умовні позначення
законодавча влада
ліберальний
свобода
ймовірна тривалість життя
грамотність
розташування
довгота
Велика хартія вольностей (Маґна Карта)
лабіринт
більшість
Воля небес (Небесний мандат)
маєток
мапи (карти)
план Маршалла
марксизм
різанина
Мекка
середньовічний
Реставрація Мейдзі
меркантилізм
меридіан
Мезоамерика
Месопотамія
метиси
Мексиканська революція
Середньовіччя
Близький Схід
мігрант
міграція
мілітаризм
тисячоліття
меншість
місіонер
сучасний
монархія
монгольський
монотеїзм
NYS Statewide Language RBERN
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ENGLISH

UKRAINIAN

monsoon
mosque
Mothers of the Plaza De Mayo
mountains
multicultural

мусон
мечеть
Матері площі травня
гори
мультикультурний

Napoleonic Code
nation state
nationalism
natural resources
Nazism
negotiate
Neolithic
neutrality
New Imperialism
Ninety Five theses
Nobel Peace Prize
nobility
nomads
nonalignment
non‐violence
North America
North America Free Trade Agreement (NAFTA)

кодекс Наполеона
національна держава
націоналізм
природні ресурси
нацизм
переговори
неоліт
нейтральність
Новий імперіалізм
Дев’яносто п’ять тез
Нобелівська премія миру
знать
кочівники
невходження до блоків
ненасильство
Північна Америка
Північноамериканська угода про вільну торгівлю
(НАФТА)
Організація Північноатлантичного договору (НАТО)
ядерний вік
Нюрнберзький процес

N

North Atlantic Treaty Organization (NATO)
nuclear age
Nuremberg Trials

O

oceans
official
Old Imperialism
oligarchy
Olmec civilization
opinion
Opium War
opposition
oral tradition
Organization of American States (OAS)
Organization of Petroleum Exporting Countries
(OPEC)
organizations
origin
Orthodox Christian Church
Ottoman
overpopulation
overthrow
8

океани
офіційний
Старий імперіалізм
олігархія
Ольмекська цивілізація
думка
Опіумна війна
опозиція
усна традиція
Організація американських держав (ОАГ)
Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК)
організації
походження
Православна християнська церква
Оттоманська імперія
перенаселення
скинення
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ENGLISH

P

Paleolithic
Palestinian Liberation Organization (PLO)
Panama Canal
parallel
parliamentary system
partition
passive resistance
patrician
Pax Romana
Pearl Harbor
peasants
per capita income
perestroika
persecution
Persian Gulf War
perspective
pharaoh
philosophy
photograph
physical map
pilgrimage
plague
plebeian
plebiscite
pluralism
poem
pogroms
point of view
political map
political party
political systems
politics
pollution
polytheism
population
post‐Cold War
poverty
power
Pre‐Columbian civilizations
pre‐history
prejudice
president
primary source
prime minister
privatization
productivity
9

UKRAINIAN
палеоліт
Організація визволення Палестини (ОВП)
Панамський канал
паралельний
парламентська система
розділ
пасивний спротив
патрицій
Пакс Романа
Перл Харбор
селяни
прибуток на душу населення
перебудова
переслідування
Війна у Перській затоці
перспектива
фараон
філософія
фотографувати; фотографія
фізична карта
паломництво
чума
плебейський
плебісцит
плюралізм
поема
погроми
точка зору
політична карта
політична партія
політична система
політика
забруднення
політеїзм
населення
період після Холодної війни
бідність
потужність
доколумбові цивілізації
доісторичний
упередження
президент
основне джерело
прем’єр-міністр
приватизація
продуктивність
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proletariat
propaganda
protectionism
protectorate
Protestantism
public
public opinion
Puritan Revolution
pyramids
queen
quota

ENGLISH

Q
R

racism
rain forest
raw materials
rebellion
Red Guards
reform
reformation
refugee
regionalism
Reign of Terror
reincarnation
relationship
religion
religion belief
religion group
Renaissance
representative democracy
republic
resources
restoration
revolution
Revolutionary War
river valley civilizations
rivers
Roman Empire
rural
Russian Revolution
Russification
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UKRAINIAN

пролетаріат
пропаганда
протекціонізм
протекторат
протестантство
громадський
громадська думка
Пуританська революція
піраміди
королева
квота

расизм
тропічний ліс
сировина
бунт
Червона гвардія
реформа
реформація
біженець
регіоналізм
Епоха терору
реінкарнація
відносини
релігія
релігійне вірування
релігійна група
Ренесанс (Відродження)
представницька демократія
республіка
ресурси
реставрація
революція
Революційна війна
цивілізації річкових долин
ріки
Римська імперія
сільський
Російська революція
русифікація
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ENGLISH

S

samurai
satellite nation
scarcity
scientific method
secondary source
secular
segregation
self‐determination
self‐government
senate
separation of church and state
Sepoy Mutiny
serf
Shintoism
shogun
Silk Road
slash and burn farming
slave trade
slavery
social
social class
Social Darwinism
socialism
socialist
solidarity
South America
sovereignty
Soviet Union
sphere of influence
stability
standard of living
state
status
steamboat
stereotype
stratification
structure
subcontinent
Sub‐Saharan Africa
superpowers
Supply and demand
symbols
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UKRAINIAN
самурай
держава-сателіт
дефіцит
науковий метод
додаткове джерело
світський
розщеплення
самовизначення
самоврядування
сенат
відділення церкви від держави
Повстання сипаїв
кріпак
синтоїзм
сьогун
Шовковий шлях
підсічна система землеробства
работоргівля
рабство
соціальний
соціальний клас
соціальний дарвінізм
соціалізм
соціаліст
солідарність
Південна Америка
суверенність
Радянський Союз
сфера впливу
стійкість
рівень життя
стан
статус
пароплав
стереотип
стратифікація
структура
субконтинент
Африка на південь від Сахари
наддержави
попит і пропозиція
символи
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ENGLISH
Taiping Rebellion
Taoism
technology
terrorism
theory
Third World
Tiananmen Square
timeline
Torah
totalitarianism
trade imbalance
traditions
treaties
Treaty of Versailles
tribal group
tribalism
tribunal
Triple Alliance
Triple Entente
truce
Twelve Tables
tyranny
United Nations
uprising
urban
urbanization
utopian reform
value
vassal
Vedas
viceroy
vote
war
Warsaw Pact
weapons
Weimer Republic
Western Hemisphere
Westernization
White Man’s Burden
world
12

T

U

V

W

UKRAINIAN
Тайпінське повстання
даосизм
технологія
тероризм
теорія
Третій світ
площа Тяньаньмень
хронологія
Тора
тоталітаризм
торговий дисбаланс
традиції
договори
Версальський договір
племінна група
трибалізм
трибунал
Троїстий союз
Антанта
перемир’я
Закони дванадцяти таблиць
тиранія
Організація Об’єднаних Націй
повстання
міський
урбанізація
утопічна реформа
значення
васал
Веди
віце-король
голосувати
війна
Варшавський договір
зброя
Веймарська республіка
Західна півкуля
вестернізація
Тягар білої людини
світ
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World Bank
World War I
World War II
writing system
Zionism
Zulu
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ENGLISH

Z

Всесвітній банк
Перша світова війна
Друга світова війна
система письма

UKRAINIAN

сіонізм
зулу

NYS Statewide Language RBERN

