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SOCIAL STUDIES GLOSSARY – ELEMENTARY SCHOOL LEVEL
ENGLISH

UKRAINIAN

A

Africa
agriculture
Algonquians
alike/different
allegiance
alternative solutions
altiplano
altitude
amendment

від Різдва Христова (н. е.)
здібності
відсутність уряду
відкріпний бюлетень
досягнення
досягнуті результати
кислотний дощ
у різний час і в різних місцях
план дій
заходи
дорослі
аерофотознімки
Американська федерація праці – Конгрес виробничих
профспілок
Африка
сільське господарство
алгонкіни
подібний/інакший
вірність
альтернативні рішення
високе плато
висота
поправка

American democracy:
ideals, values/principles of

американська демократія:
ідеали, цінності/принципи

American Revolution, the Americas
Americas
ancestor
Antarctic Circle
Antarctica
anthem
appoint
appointed leaders
appointed office
archaeologists
Arctic Circle
areas
arid
art
artifacts

Американської революції, Північної та Південної Америки
Північна та Південна Америка
предок
антарктичне полярне коло
Антарктика
гімн
призначати
призначені керівники
пост, що займається за призначенням
археологи
арктичне полярне коло
зони
посушливий
мистецтво
артефакти

A.D.
abilities
absence of government
absentee ballot
accomplishments
achievements
acid rain
across time and place
action plan
activities
adults
aerial photographs
AFL-CIO
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ENGLISH
assembly
assembly line
authority
autobiographies
autobiography
automobiles
availability
avenues of participation
Aztecs

UKRAINIAN
асамблея; збори
конвеєрна лінія збирання
повноваження
автобіографії
автобіографія
автомобілі
наявність
шляхи участі
ацтеки

B
B.C.
backgrounds
barter
basic
basin
Battle of Quebec
battles
before/after
belief
belief system
beliefs
Bill of Rights
biographies
biography
bodies of water
border
Boston Tea Party
boundary
boycott
branches of government
British North America Act
budget

до Різдва Христового (до н. е.)
передумови
товарообмін (бартер)
основний
басейн
битва під Квебеком
битви
до/після
переконання (одн.)
система переконань
переконання (мн.)
Білль про права
біографії
біографія
водоймища
кордон
Бостонське чаювання
межа
бойкот
гілки влади
Акт про Британську Північну Америку
бюджет

C
cabinet
cable
calendar
campaign
Canada
Canadian Bill of Rights
canal
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кабінет
телеграф
календар
кампанія
Канада
Канадський білль про права
канал
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capital (state and money)
capital goods
capital resources
capitalism
cardinal directions
cause
celebrate
celebration
celebrations
census
Central America
century
change
checks and balances
child labor
children
Chippewa
choice
choices
citizen
citizenship
civic life
civic values
civil rights
civil rights movement
civil wars
civilization
civilizations
clans
classroom
climate
clothing
collect taxes
colonial
colonial governments
colonies
colonists
colony
Committees of Correspondence
common good
commonwealth
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UKRAINIAN
капітал (становище та гроші)
засоби виробництва
основний капітал
капіталізм
сторони світу
причина
відзначати
святкування
урочистості
перепис населення
Центральна Америка
століття
зміна
система стримувань і противаг
дитяча праця
діти
Чиппева
вибір
варіанти вибору
громадянин
громадянство
суспільне життя
громадянські цінності
громадянські права
рух борців за громадянські права
громадянські війни
цивілізація
цивілізації
клани
навчальна аудиторія
клімат
одяг
збирати податки
колоніальний
колоніальний уряд
колонії
колоністи
колонія
Координаційні комітети
суспільне благо
співдружність
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Commonwealth of Nations
communication
communism
communities
community
community service
compact
compare/contrast
compass
compromise
compulsory education
computer
confederacy
conflict
conflict resolution
conflicts
congress
conquistador
consequences
conservation
consideration
Constitution of the State of New York
Constitution of the United States
constitutional democracy
consumer
consumers
consumption
consumption of goods
continent
Continental Congress
Continental Divide
continents
contour
contrast
contributions
cooperation
costs
cotton belt
credit
criteria
cultural characteristics
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UKRAINIAN
Британська Співдружність Націй
комунікація
комунізм
спільноти
спільнота
громадські роботи
угода
порівнювати/протиставляти
компас
компроміс
обов’язкова освіта
комп’ютер
конфедерація
конфлікт
вирішення конфліктів
конфлікти
конгрес
конкістадор
наслідки
збереження
розгляд
Конституція штату Нью-Йорк
Конституція США
конституційна демократія
споживач
споживачі
споживання
споживання товарів
континент
Континентальний конгрес
Континентальний американський вододіл
континенти
контур
контраст
внески
співробітництво
витрати
бавовняний пояс
довіра
критерії
характерні особливості культури
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UKRAINIAN

cultural contributions
cultural differences
cultural diffusion
cultural diversity
cultural groups
culture

культурний внесок
культурні відмінності
культурна дифузія
культурне різноманіття
культурні групи
культура

cultures - characteristics, distribution,
complexity of

культури – характерні особливості, розповсюдження,
складність

currency
customs

валюта
звичаї

D
day
De Witt Clinton
decade
decision
decision-making
decisions
declaration
Declaration of Independence
delta
democracy
Democratic Party
democratic principles
democratic values
developed nations
developing nations
developments
diagram
diagrams
dictatorship
different/same
direction
diseases
display
disputes
distance
distribution
diverse
diversity
document
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день
Девітт Клінтон
декада
рішення (одн.)
прийняття рішень
рішення (мн.)
декларація
Декларація незалежності
дельта
демократія
Демократична партія
демократичні принципи
демократичні цінності
розвинуті країни
країни, що розвиваються
хід подій
діаграма
діаграми
диктатура
інакший/такий самий
напрямок
захворювання
показувати
обговорення
відстань
розповсюдження
різноманітний
різноманітність
документ
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ENGLISH
due process
Dutch colonies
Dutch West India Company

UKRAINIAN
належний процес
колонії Нідерландів
Голландська Ост-Індійська компанія

E
earn
Earth’s surface
economic
economic capital
economic concepts
economic decision making
economic decisions
economic development
economic factors
economic growth
economic interdependence
economic systems
economics
economies
effects
elect
elected leaders
elected office
election
Ellis Island
emigrants
empathy
employee
employer
encomienda system
encounter
enforce
English colonies
environment
environmental factors
equality
equality of opportunity
era
eras
ethnic
ethnic group
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заробляти
поверхня Землі
економічний
економічний капітал
економічні вчення
прийняття економічних рішень
економічні рішення
економічний розвиток
економічні чинники
економічне зростання
економічна незалежність
економічні системи
економіка
економічні моделі
результати
обирати
обрані лідери
виборна посада
вибори
острів Елліс
емігранти
співчуття
робітник
роботодавець
система енком’єнда
стикатись
забезпечувати виконання
британські колонії
навколишнє середовище
фактори впливу навколишнього середовища
рівність
рівність можливостей
ера
ери
етнічний
етнічна група
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UKRAINIAN

ethnicity
Europe

етнічна приналежність
Європа

European encounter and exchanges - of
technologies, plants, animals, diseases

взаємодія та обмін між європейськими країнами: технології,
рослини, тварини, захворювання

events
exchange
executive
executive branch of government
expansion
exploitation
exploration
explorers
exports

події
обмін
виконавчий
виконавча гілка влади
розширення
експлуатація
дослідження
дослідники
статті експорту

F
facilities
fact/opinion
factors of production
factory
family
far/near
federal
federal government
festival
festivals
flag
folktale
folktales
food
forced relocation
foreign policy
foreign relations
Fort Orange
foundation
free enterprise
free trade
freedom
French Canadians
French colonies
frontier
functions of government
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обладнання
факт/думка
фактори виробництва
фабрика
родина
далеко/близько
федеральний
федеральний уряд
фестиваль
фестивалі
прапор
народна казка
народні казки
їжа
примусове переселення
зовнішня політика
міжнародні відносини
Форт Оранж
заснування
вільне підприємництво
вільна торгівля
свобода
франко-канадці
французькі колонії
кордон
функції уряду
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fundamental economic questions
fundamental values
future

UKRAINIAN
фундаментальні питання економіки
основоположні цінності
майбутнє

G
game
gender
generation
geographic characteristics
geographic factors
geographic features
geographic features/areas
geographic information
geography
geological processes
global warming
globe
globes

гра
стать
покоління
географічні характеристики
географічні фактори
географічні особливості
географічні особливості/зони
географічна інформація
географія
географічні процеси
глобальне потепління
земна куля
небесні тіла

goods and services - production,
distribution, exchange, consumption of

товари та послуги – виробництво, розподіл, обмін,
споживання

goods
govern
governance
government
Great Depression
grid
Gross Domestic Product
Gross National Product
groups
growth
Gulf Stream

товари
управляти
управління
уряд
Велика депресія
координатна сітка
валовий внутрішній продукт
валовий національний продукт
групи
ріст
Гольфстрім

H
habitat
Haudenosaunee
health
hemisphere
historic events
historical
historical evidence
historical narratives
history
NYS Statewide Language RBERN

середовище проживання
ходеносауні
здоров’я
півкуля
історичні події
історичний
історичні докази
історичні оповідання
історія
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UKRAINIAN

Holidays ( Columbus Day, Election Day,
Veterans Day, Thanksgiving, New Years
Day, Dr. Martin Luther King Day,
Presidents Day, Memorial Day, Flag Day)

свята (День Колумба, День виборів, День ветеранів, День
подяки, Новий рік, День Мартіна Лютера Кінга,
Президентський день, День пам’яті, День прапора)

home
hopes
House of Representatives
human
human capital
human migration
human migrations
human resources
human rights
human settlements
human systems

дім
надії
палата представників
людина
людський капітал
міграція населення
міграція населення
людські ресурси
права людини
людські поселення
населені системи

I
ideals of American democracy
ideas
identity
immigrants
immigration
important
imports
inaugurated confederation
Incas
income
indentured servant
independence
indigenous peoples
individual
individual rights

ідеали американської демократії
ідеї
особа
іммігранти
імміграція
важливий
статті імпорту
заснована конфедерація
інки
дохід
законтрактований робітник
незалежність
корінні народи
фізична особа
особисті права людини

individual rights to life, liberty, pursuit of
happiness.

особисті права людини на життя, свободу, прагнення до
щастя.

individuals
industrial expansion
industrial growth
industrial growth/expansion
Industrial Revolution
industrialization
industry

фізичні особи
промислова експансія
розвиток промисловості
розвиток промисловості / промислова експансія
промислова революція
індустріалізація
галузь промисловості
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ENGLISH
inhabitants
interdependence
interdependent
international organizations
interpret law
interpret laws
interpretations
Inuits
invention
inventions
Iroquois
Iroquois Confederacy
irrigation
issues
isthmus

UKRAINIAN
мешканці
взаємозалежність
взаємозалежний
міжнародні організації
тлумачити закон
тлумачити закони
тлумачення
інуїти
винахід
винаходи
ірокези
Конфедерація ірокезів
зрошення
проблеми
перешийок

J
judgments
judicial
judicial branch of government
judicial branch
junta
jury
jury service
justice

рішення суду
судовий
судова гілка влади
судова гілка
хунта
суд присяжних
виконання функцій присяжного засідателя
правосуддя

K-L
kindergarten
labor
labor force
labor movement
labor union
land formations
land masses
languages
Latin America
latitude
laws
laws/rules
leaders
League of Nations
learn
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дитячий садок
праця
робоча сила
робочий рух
професійна спілка
форми рельєфу
земельні масиви
мови
Латинська Америка
широта
закони
закони/правила
керівники
Ліга Націй
навчатись
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legal
legends
legislative branch
legislative branch of government
legislature
liberty
library
library resources
life
lifestyle
like/dislike
limited
limited resources
limited/unlimited
local
local government
local region
location
lock
locomotive
long ago
longhouse
longitude
loyalist
loyalty

UKRAINIAN
законний
умовні позначення
законодавча гілка
законодавча гілка влади
законодавча влада
свобода
бібліотека
бібліотечні ресурси
життя
спосіб життя
подобається / не подобається
обмежений
обмежені ресурси
обмежені/необмежені
місцевий
місцевий уряд
місцевий регіон
розташування
замок
локомотив
давно
довгий будинок
довгота
лояліст
відданість

M
maize
majority rule
make laws
manor
manufacture
manufacturing
maps
markets
mass starvation
Mayas
Mayflower Compact
megalopolis
member
memorials
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маїс
правило простої більшості
вводити закони
маєток
виробляти
виробництво
мапи
ринки
масовий голод
майя
Мейфлауерська угода
мегалополіс
член
пам’ятники
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merchant
meridians
Midwest
migration
migration/immigration
millennium
millennia
mining
minority rights, respect for
minutemen
Mississippi River
modernization
modify
monarchy
money
months
monument
monuments
motives
movement of people and goods
multicultural
myself
myths

UKRAINIAN
комерсант
меридіани
Середній Захід
міграція
міграція/імміграція
тисячоліття (одн.)
тисячоліття (мн.)
видобуток корисних копалин
дотримання прав меншин
мінітмени
річка Міссісіпі
модернізація
змінювати
монархія
гроші
місяці
пам’ятник
пам’ятники
мотиви
вільне переміщення людей і товарів
багатокультурний
самостійно
міфи

N
NAFTA
nation
national
national level of governments
nation-state
Native American Indian
Native American Indians
natural resources
near/far
needs
neighborhood
neutral
New Amsterdam
New Netherlands
northwest passage
now
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Північноамериканська угода про вільну торгівлю
нація
національний
національний рівень урядів
національна держава
корінний американський індіанець
корінні американські індіанці
природні ресурси
близько/далеко
потреби
сусідство
нейтральний
Новий Амстердам
Нові Нідерланди
Північно-Західний прохід
зараз
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UKRAINIAN
нуклеарна сім’я

nuclear family

O
Організація американських держав
об’єкти
океани
олігархія
вартість альтернативи
усна історія
інші

OAS
objects
oceans
oligarchy
opportunity cost
oral history
others

P
parallel
parallels
parent
Parliament
participatory skills
past
past/present
patriot
patriotism
patriotisms
patriots
patroon
people
person
perspectives
Peter Stuyvesant
petition
physical
physical characteristics
physical environment
physical feature
physical features
physical map
physical setting
physical systems
places
plan
pledge
Pledge of Allegiance
points of view
NYS Statewide Language RBERN

паралельний
паралелі
родитель
парламент
інтерактивні навички
минулий
минулий/теперішній
патріот
патріотизм
патріотизм
патріоти
патрон
люди
людина
перспективи
Пітер Стаувесант
петиція
фізичний
фізичні характеристики
фізичне середовище
фізична особливість
фізичні особливості
фізико-географічна мапа
фізичне оточення
фізичні системи
місця
план
присяга
присяга на вірність
точки зору
13
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political
political boundaries
political map
political party
political power
political systems
pollution
population
population density
population distribution

політичний
кордони політико-адміністративного поділу
політична мапа
політична партія
політична влада
політичні системи
забруднення
населення
густота населення
розподіл населення

population movement - rural to urban to
suburban - 20th century

рух населення – від села до міста та далі до передмістя –
20 століття

power
practices
prairies
Preamble to the Constitution
present
president
Prime Meridian
Prime Minister
principles of democracy
problem solving
problems
producers
production
productivity
products
profit
projects
property
protect
protests
province
public benefit
public education
purpose of government
pursuit of happiness

влада
методи
прерії
Преамбула до Конституції
теперішній
президент
нульовий меридіан
прем’єр-міністр
принципи демократії
вирішення проблем
проблеми
виробники
виробництво
продуктивність
продукти
прибуток
проекти
властивість
захищати
протести
провінція
суспільна користь
державна освіта
ціль уряду
прагнення до щастя

NYS Statewide Language RBERN
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Q-R
quantities
race
radios
railroad
rain forest
raw material
reason
receipts
recycling
reference books
reform
region
regions
relationships
relief (physical) map
religion
religious
renewable resource
repeal
representation
representative
representatives
republic
Republican Party
reservation
resources
respect
responsibilities
revolution
Richard Nicholls
rights
Robert Fulton
role
roles
roles of citizens
roots of American culture
rules
rural
rural to urban to suburban migration
NYS Statewide Language RBERN

кількість
раса
радіоприймачі
залізниця
тропічний ліс
сировина
причина
надходження
повторне використання
довідники
реформа
регіон
регіони
відносини
фізико-географічна мапа із зображенням рельєфу
релігія
релігійний
відновний ресурс
скасовувати
представництво
представник
представники
республіка
Республіканська партія
резервація
ресурси
поважати
обов’язки
революція
Річард Ніколс
права
Роберт Фултон
роль
ролі
ролі громадян
коріння американської культури
правила
сільський
міграція населення із села до міста та далі до передмістя
15
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S
sachem
safeguarding individual liberties
safety
same/different
satellite-produced images
satisfy
scale
scarce resources
scarcity
school
science and technology

вождь племені
забезпечення та захист особистих свобод
безпека
такий самий / інакший
супутникові зображення
задовольняти
шкала
обмежені ресурси
дефіцит
школа
наука і технології

scientific/technological exchanges and
connections

обмін і зв’язки в науковій/технологічній сфері

seaways
secondary source
security
self
selling
Senate of the United States
separatists
services
settle
settlement
settlements
settler
shape
shelter
similarities/differences
slave
slave trade
slavery
social
social/cultural changes and connections
socialism
societies
society
solutions
solving problems
songs

морські шляхи
вторинне джерело
заходи безпеки
самобутність
продаж
Сенат Сполучених Штатів Америки
сепаратисти
послуги
селитись
поселення (одн.)
поселення (мн.)
поселенець
форма
притулок
подібності/відмінності
раб
рабська праця
рабство
соціальний
обмін та зв’язки в соціальній/культурній сфері
соціалізм
суспільства
суспільство
рішення
вирішення проблем
пісні

NYS Statewide Language RBERN
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Sons of Liberty
South America
Spanish colonies
spatial organization
speeches
standard of living
stars and stripes
state
state government
Statue of Liberty
steamboat
steamboats
stock market
stories
strategy
strengths
strike
student rights
suburban
suburbs
subways
suffrage
supply and demand
supply and demand 4 symbols
Supreme Court
surplus
symbolize
symbols
systems

UKRAINIAN
Сини свободи
Південна Америка
іспанські колонії
просторова організація
промови
рівень життя
зірки і смуги
штат
уряд штату
статуя Свободи
пароплав
пароплави
фондовий ринок
оповідання
стратегія
сильні сторони
страйк
права студентів
приміський
передмістя
підземні пішохідні переходи
виборче право
пропозиція та попит
чотири символи пропозиції та попиту
Верховний суд
надлишок
символізувати
символи
системи

T
tables
tariff
tax
taxes
teach
teacher
technological
technologies - exchanges of
technology
telegraph
NYS Statewide Language RBERN

столи
тариф
податок
податки
навчати
вчитель
технологічний
обмін технологіями
технологія
телеграф
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television
tenant farmer
themes
then/now
time
time zones
timeline
today
tolerance
tomorrow
tools
towpath
trade
traditions
traffic lights
trains
traitor
transmit
transportation
transportation revolution
treaty
trends
tribe
tributaries
Tropic of Capricorn
Tropic of Cancer
trucks
truth
tundra
turning points
turnpike

UKRAINIAN
телебачення
фермер-орендар
теми
тоді/тепер
час
часовий пояс
хронологія подій
сьогодні
терпимість
завтра
інструменти
бечевник
торгівля
традиції
світлофор
потяги
зрадник
передавати
транспортування
транспортна революція
угода
тенденції
плем’я
данники
тропік Козерога (південний тропік)
тропік Рака (північний тропік)
вантажні машини
правда
тундра
вирішальний момент
платна автомагістраль

U
unify
unions
unique
unite
United Nations
United States of America
unlimited
unlimited needs and wants
NYS Statewide Language RBERN

об’єднувати
спілки
унікальний
об’єднувати
Організація Об’єднаних Націй
Сполучені Штати Америки
необмежений
необмежені потреби та бажання
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догори/донизу
міський
урбанізація
сфери застосування географії

up/down
urban
urbanization
uses of geography

V
цінності
ветеран
вето
селище
голосувати
голосування

values
veteran
veto
village
vote
voting

W
wampum
wants
war
war strategy
water masses
weaknesses
week
Western Hemisphere
westward expansion
wigwam
work
worker
world bank
world in spatial terms
writings

вампум
бажання
війна
стратегія ведення війни
водні маси
слабкі сторони
тиждень
західна півкуля
розширення на захід
вігвам
робота
робітник
світовий банк
світ у просторових термінах
твори

Y
year
yesterday

NYS Statewide Language RBERN

рік
вчора
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