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ENGLISH

UKRAINIAN

A
abolition
abolitionist
administration
adoption
affirmative action
Africa
African‐American
Age of Jackson
aggression
agricultural areas
agriculture
AIDS /HIV
Albany Plan of Union
Alger Hiss case
Alien and Sedition Acts
allegiance
Alliance for Progress
allied powers
allies
amendment
American Federation of Labor (AFL)
American Revolution
amnesty
anarchy
ancient
annex
annexation
anti-federalist
anti‐defamation League
anti‐Semitism
anti‐trust
appeasement
appointment
arbitration
armed forces
armistice
arsenal of democracy
Articles of Confederation
Asia
Asian‐American
assassination
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скасування
прихильник скасування
адміністрація
ухвалення
підтримуюча дія
Африка
афроамериканський
Ера Джексона
агресія
сільськогосподарські райони
сільське господарство
СНІД /ВІЛ
Олбанський план Союзу
справа Елджера Хісса
Закони про іноземців та підбурювання до заколоту
вірність
Союз заради прогресу
союзні держави
союзники
поправка
Американська федерація праці (AFL)
Американська революція
амністія
анархія
стародавній
анексувати
анексія
антифедераліст
Антидифамаційна ліга
антисемітизм
антимонопольний
умиротворення
призначення
арбітражний розгляд
збройні сили
перемир’я
арсенал демократії
Статті Конфедерації
Азія
азіатсько-американський
вбивство з політичних мотивів
1
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ENGLISH
assembly
assembly line
assimilation
Atlantic Charter
atomic bomb
austerity
authority
autocracy
automation
autonomy
axis powers

UKRAINIAN
зібрання
конвеєрна лінія збирання
асиміляція
Атлантична хартія
атомна бомба
заходи суворої економії
повноваження
автократія
автоматика
автономія
держави осі (гітлерівської коаліції)

B
baby boom generation
bank holiday
bankruptcy
Bay of Pigs Invasion
Berlin Blockade
Berlin Wall
Bessemer process
big business
Big Stick Policy
bill
Bill of Rights
bipartisan
Black Codes
Black Panthers
Black Tuesday
blacklist
Bleeding Kansas
Bonus Army
boycott
buffer zone
bull market
Bureau of Indian Affairs
bureaucracy
business cycle

покоління часів дитячого буму
банківські канікули
банкрутство
операція в затоці Свиней
блокада Західного Берліну
Берлінська стіна
бессемерівський процес
великий бізнес
Політика великого кийка
білль
Білль про права
двопартійний
«Чорний кодекс»
організація «Чорні пантери»
«чорний вівторок»
чорний список
Cтікаючий кров’ю Канзас
Бонусна армія
бойкот
буферна зона
ринок із тенденцією до підвищення курсів
Бюро у справах індіанців
бюрократія
цикл ділової активності

C
cabinet
Camp David Accords
campaign
canals
capital
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кабінет
Кемп-Девідські угоди
кампанія
канали
капітал
2
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ENGLISH
capitalism
captains of industry
Caribbean
carpetbaggers
cartoons
case law
Catholic
census
central government
Central Intelligence Agency (CIA)
charter
charts
checks and balances
Cherokee
Chief Justice
child labor laws
Chinese Exclusion Act
choice
citizen
citizenship
city
civic values
civil disobedience
Civil Rights
civil society
civil unrest
Civil War
Civil War Amendments
climate
closed shop
coalition
coast lines
Cold War
collective bargaining
colonial era
colony
Commander‐In‐Chief
commerce
committee
commodity
common sense
common welfare
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UKRAINIAN
капіталізм
промислові магнати
карибський
саквояжники
карикатури
прецедентне право
католицький
перепис населення
центральний уряд
Центральне розвідувальне управління (ЦРУ)
хартія
схеми
система стримувань і противаг
черокі
голова Верховного суду
закони про дитячу працю
Акт про виключення китайців
вибір
громадянин
громадянство
місто
громадянські цінності
громадянська непокора
громадянські права
громадянське суспільство
громадські заворушення
громадянська війна
поправки, прийняті в період після громадянської війни
клімат
закрите підприємство, що приймає на роботу тільки членів
профспілки
коаліція
берегові лінії
Холодна війна
укладання колективних угод між підприємцями та
профспілками
колоніальна епоха
колонія
Головнокомандувач
комерція
комітет
сировинний товар
здоровий глузд
загальний добробут
3
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ENGLISH
commonwealth
communism
Communist Party
community
compare and contrast
compromise
Compromise of 1850
computer
Computer Revolution
concentration camps
concurrent powers
confederacy
confederation
conference committees
conflict
congregation
Congress
congressional committees
congressional district
Congress Industrial Organization (CIO)
conscientious objector
consent of the governed
consolidation
conspiracy
constitution
Constitution of the United States
constitutional amendment
constitutional convention
constitutional government
consumer
Consumer Price Index (CPI)
consumption
containment
Continental Congress
contraband
contract
cons
controversy
convention
corollary
corporation
cotton gin
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UKRAINIAN
співдружність
комунізм
комуністична партія
спільнота
порівняти та зіставити
компроміс
Компроміс 1850 року
комп’ютер
комп’ютерна революція
концентраційні табори
паралельні повноваження
конфедерація
утворення конфедерації
узгоджувальні комітети
конфлікт
зібрання
конгрес
комітети конгресу
округ по виборах до конгресу
Конгрес виробничих профспілок (CIO)
особа, що відмовляється від військової служби через свої
релігійні або інші переконання
управління за згодою тих, ким управляють
консолідація
конспірація
конституція
Конституція США
поправка до конституції
конституційна угода
конституційний уряд
споживач
Індекс споживчих цін (CPI)
споживання
стримування
Континентальний конгрес
контрабанда
укладати угоди
аргументи проти
суперечка
конвенція
висновок
корпорація
бавовноочисна машина
4
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ENGLISH
counterculture
country
court
covenant
craft union
credit
creditor nation
crime
Cuban missile crisis
cultural interdependence
cultural pluralism
culture
currency
customs

UKRAINIAN
контркультура
країна
суд
договірне зобов’язання
цехова профспілка
кредит
країна-кредитор
злочин
Карибська криза
культурна взаємозалежність
культурний плюралізм
культура
валюта
звичаї

D
dark horse
Dawes Act
debate
debt
debtor nation
Declaration of Independence
defense
delegate
demobilization
democracy
democratic
Democratic Party
depression
deregulation
desegregation
detente
dictatorship
diplomacy
direct democracy
direct primary
disabled citizens
discrimination
disenfranchise
dissent
diversity
doctrine
documents
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темна конячка
Акт Девіса
дискусія
борг
країна-боржник
Декларація незалежності
оборона
делегувати
демобілізація
демократія
демократичний
Демократична партія
криза
дерегуляція
десегрегація
розрядка напруженості
диктатура
дипломатія
пряма демократія
прямі попередні вибори
громадяни з інвалідністю
дискримінація
позбавлення права голосу
розбіжність у поглядах
різноманітність
доктрина
документи
5
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ENGLISH
dollar diplomacy
domestic
domino theory
double jeopardy

UKRAINIAN
доларова дипломатія
вітчизняний
теорія доміно
ризик повторного притягнення до кримінальної
відповідальності за один і той же злочин
призов на військову службу
особи, що ухиляються від призову на військову службу
наркокартель
належний процес
район пилових буревіїв на південному заході США

draft
draft evaders
drug cartel
due process
Dust Bowl

E
economic development
economic growth
economics
elastic clause
election
electoral college
electors
emancipation
Emancipation Proclamation
Embargo Acts
emigration
employment
enlightenment
entrepreneur
enumerated powers
environment
envoy
Equal rights amendment (ERA)
equality
escalation
espionage
ethnic
ethnocentrism
Europe
European Union (E.U)
evolution
excise tax
executive branch
executive privilege
expansion
exploration
extraterritoriality
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економічний розвиток
економічне зростання
економіка
«еластичний пункт»
вибори
колегія виборників
виборці
емансипація
Маніфест Лінкольна про звільнення рабів
Закони про ембарго
еміграція
зайнятість
просвітництво
підприємець
перелічені в конституції повноваження
навколишнє середовище
дипломатичний представник
поправка про рівні права (ERA)
рівність
ескалація
шпигунство
етнічний
етноцентризм
Європа
Європейський Союз (ЄС)
еволюція
акцизний збір
виконавча гілка
привілей виконавчої влади
розширення
дослідження
екстратериторіальність
6
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ENGLISH
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F
faction
factors of production
family
farmers
fascism
federal deficit
Federal Reserve System
Federal System of Government
federalism
felony
feminist movement
First Continental Congress
flag
foreclosure
foreign affairs
foreign policy
Four Freedoms
Fourteen Points
franchise
free enterprise system
free trade
freedom
freedom of expression
freedom of religion
freedom of the press
freedom riders
freedom to assemble
frigate
frontier
fugitive
Fugitive Slave Law
Fundamental Orders of Connecticut

фракція
фактори виробництва
родина
фермери
фашизм
дефіцит федерального бюджету
Федеральна резервна система
федеральна система управління
федералізм
фелонія
феміністський рух
Перший континентальний конгрес
прапор
звернення стягнення на предмет застави
закордонні справи
зовнішньополітичний курс
чотири свободи
Чотирнадцять пунктів Вільсона
право голосу
система вільного підприємництва
вільна торгівля
свобода
свобода слова
свобода віросповідання
свобода преси
вершники свободи
свобода зібрань
фрегат
кордон
утікач
Закон про рабів-утікачів
Основні накази штату Коннектикут

G
G.I Bill
Gay Rights Movement
gender bias
gender roles
generations
genocide
Geographic factors
geography
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Білль про права військовозобов’язаних
рух за права геїв
дискримінація за ознакою статі
гендерні ролі
покоління (мн.)
геноцид
географічні фактори
географія
7
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ENGLISH
Gettysburg
Gilded Age
glasnost
globalization
Gold standard
Good Neighbor Policy
goods and services
government
graduated income tax
graft
grandfather clauses
Grange Movement
graph
grass roots campaign
Great (or Connecticut) Compromise
Great Depression
Great Migration
Great Plains
Great Society
Green Revolution
greenbacks
grievance
gross domestic product
gross national product (GNP)
guerilla warfare

UKRAINIAN
Геттісберг
Позолочений вік
гласність
глобалізація
золотий стандарт
Політика добросусідства
товари та послуги
управління
прогресивний податок на прибуток
система підкупу
дідусеві застереження
фермерський рух
графік
виборча кампанія за ініціативою мас
Великий (або коннектикутський) компроміс
Велика депресія
Велика міграція
плато Великі рівнини
«Велике суспільство»
зелена революція
паперові долари
скарга
валовий внутрішній продукт
валовий національний продукт (ВНП)
партизанська війна

H
Harlem Renaissance
hate crimes
health care
high crimes
historical figures
history
holding company
holocaust
Home Front
Homestead Act
Hoovervilles
horizontal integration
House of Burgesses
House of Representatives
human needs
human resources
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Гарлемський ренесанс
злочини на ґрунті ненависті
охорона здоров’я
особливо тяжкі злочини
історичні постаті
історія
холдингова компанія
Голокост
внутрішній фронт
Закон про безкоштовне виділення земельних ділянок
переселенцям
Гувервілі
горизонтальна інтеграція
Палата представників штату Вірджинія
палата представників
потреби людини
людські ресурси
8
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ENGLISH
human rights

UKRAINIAN
права людини

I
identify
illegal alien
illegal immigration
immigration
Immigration Acts
Immigration and Naturalization Service
Immigration Quota Acts
immunity
impeach
impeachment
imperialism
imperialist
implied powers
impressment
imprisonment
income tax
incumbent
indemnify
indentured servants
independence
Indian Wars
indigenous peoples
industrial
industrial growth
Industrial Revolution
industrialization
industry
inequality
inflation
initiative
injunction
installment buying
institution
integrity
interdependence
interment camps
Internal Revenue Service (IRS)
international
internet
Interstate Commerce Commission
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ідентифікувати
незаконний іммігрант
незаконна імміграція
імміграція
закони про імміграцію
Служба імміграції та натуралізації
закони про імміграційні квоти
імунітет
виражати недовіру
імпічмент
імперіалізм
імперіаліст
непрямі повноваження
примусове вербування на військову службу
ув’язнення
податок на прибуток
що знаходиться на посаді/при владі
відшкодовувати збитки
законтрактовані робітники
незалежність
індіанські війни
корінні народи
промисловий
розвиток промисловості
промислова революція
індустріалізація
галузь промисловості
нерівність
інфляція
ініціатива
судова заборона
купівля на виплат
установа
цілісність
взаємозалежність
табори для інтернованих
Служба внутрішніх доходів (IRS)
міжнародний
Інтернет
Комісія з торгівлі та транспортування вантажів між штатами
9
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ENGLISH
intervention
investments
Iranian hostage crisis
Iroquois Confederacy
isolationism

UKRAINIAN
інтервенція
інвестиції
захоплення американських заручників в Ірані
Конфедерація ірокезів
ізоляціонізм

J
Jacksonian democracy
Japanese‐American
Jeffersonian democracy
Jim Crow laws
jingoism
joint‐stock company
judicial branch
judicial review
judiciary

джексонівська демократія
японсько-американський
джефферсонівська демократія
закони Джима Кроу
джингоїзм
акціонерне товариство
судова гілка
судовий нагляд
судові органи

K
Kansas‐Nebraska Act
Kellogg‐Brand Pact
Know‐Nothing Party
Ku Klux Klan

Закон Канзас - Небраска
Пакт Бріана - Келлоґа
партія «незнайок»
расистська терористична організація Ку-Клукс-Клан

L
labor
Labor Standards Act
laissez‐faire
land grants
Land‐Lease Act
Last Frontier
law (s)
leader (s)
leadership
League of Nations
legislation
legislative branch
legislative process
libel
life expectancy
limited government
line item veto
literacy test
lobbying
lobbyist
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праця
Закон про трудові стандарти
принцип невтручання
надання земельних ділянок
Закон про Ленд-Ліз
Останній рубіж (Аляска)
закон(и)
лідер(и)
лідерство
Ліга Націй
законодавство
законодавча гілка
законотворчий процес
наклеп
ймовірна тривалість життя
уряд з обмеженими повноваженнями
вибіркове (постатейне) вето
перевірка на грамотність
лобіювання
лобіст
10
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ENGLISH
local community
local government
lockout
loose constructionist
Louisiana Purchase
Loyalist

UKRAINIAN
місцева громада
місцевий уряд
локуат
прибічник розширювального тлумачення
Луїзіанська купівля
лояліст

M
MacArthur Constitution
machine politics
Magna Carta
majority rule
maldistribution
mandate
Manhattan Project
Manifest Destiny
manufactured goods
market economy
Marshall Plan
martial law
Mason‐Dixon Line
Mayflower Compact
Medicaid
Medicare
melting pot
mercantilism
merchandising
metro area
Mexican Cession
Mexican Revolution
Mexican War
Middle Atlantic
migration
military
militia
minority
minutemen
misdemeanor
Missouri Compromise
mobilization
monopoly
Monroe Doctrine
Montgomery Bus Boycott
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Конституція Макартура (конституція Японії)
машинна політика
Велика хартія вольностей
правило простої більшості
нерівномірний розподіл
мандат
Мангеттенський проект
явне призначення (доктрина)
промислові товари
ринкова економіка
План Маршалла
воєнний стан
лінія Мейсона-Діксона
Мейфлауерська угода
державна програма пільгової медичної допомоги Medicaid
державна програма безкоштовної медичної допомоги
літнім людям Medicare
точка плавлення
меркантилізм
просування товару
міська агломерація
Мексиканська поступка
мексиканська революція
Мексиканська війна
середньоатлантичний
міграція
військовий
цивільне ополчення
меншина
мінітмени
дрібний злочин
Місурійський компроміс
мобілізація
монополія
доктрина Монро
бойкот автобусних ліній у Монтгомері
11
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ENGLISH
Mormon Church
muckrakers
multicultural
multiculturalism
multinational corporation
municipal

UKRAINIAN
Мормонська церква
макрейкери
багатокультурний
мультикультуралізм
транснаціональна компанія
міський

N
nation
National Association for the Advancement of
Colored People (NAACP)
National Organization of Women (NOW)
National Socialist Party
Native American Indian
natural resources
natural rights
naturalization
naval forces
navigation
necessary and proper clause
negotiation
neutrality
New Deal
New Federalism
New Frontier
New York State Constitution
nonpartisan
non‐violence
normal
North
North American Free Trade Agreement (NAFTA)
northeast
northwest
Northwest Ordinance
Nuclear families
nullification
nullify

нація
Національна асоціація сприяння прогресу кольорового
населення (NAACP)
Національна організація жінок (NOW)
Націонал-соціалістична партія
корінний американський індіанець
природні ресурси
природні права
натуралізація
військово-морські сили
навігація
«еластичний пункт»
переговори
нейтралітет
Новий курс президента Рузвельта
новий федералізм
політика президента Кеннеді «Нові рубежі»
Конституція штату Нью-Йорк
позапартійний
відмова від застосування насильницьких заходів
звичайний
північний
Північноамериканська угода про вільну торгівлю (NAFTA)
північно-східний
північно-західний
Ордонанс про Північний захід
нуклеарні родини
анулювання
анулювати

O
oil crisis
Old Imperialism
Open door Policy
open shop

NYS Statewide Language RBERN

нафтова криза
старий імперіалізм
політика відкритих дверей
підприємство, що приймає на роботу не тільки членів
профспілки
12
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ENGLISH
opposition
ordinance
overexpansion
overproduction
ownership

UKRAINIAN
опозиція
ордонанс
надмірне розширення виробництва
надвиробництво
право власності

P
Pacific Northwest
pacifism
pardon
Paris Peace Accords
parliament
parliamentary democracy
partitioned
partnerships
past
patriotism
patronage
peace movement
peace treaty
persecution
Persian Gulf Crisis
philanthropy
physical environment
physical maps
Plains States
plantation system
Pledge of Allegiance
pluralism
pocket veto
political affairs
political boundaries
political cartoons
political corruption
political institutions
political machine
political maps
political organization
political party
political platform
political power
political radicals
political systems
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Тихоокеанський північний захід
тихоокеанський
помилування
Паризька мирна угода
парламент
парламентська демократія
розділений
товариства
минулий
патріотизм
патронат
рух на захист миру
мирна угода
гоніння
криза в Перській затоці
філантропія
фізичне середовище
фізико-географічні мапи
штати, що знаходяться на плато Великі рівнини
плантаційна система
присяга на вірність
плюралізм
кишенькове вето
політичні питання
кордони політико-адміністративного поділу
політичні карикатури
політична корупція
політичні інститути
політична машина
політичні мапи
політична організація
політична партія
політична платформа
політична влада
політичні радикали
політичні системи
13
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ENGLISH
pol tax
pollution
popular sovereignty
popular vote
Populist Movement
pork‐barrel legislation
post‐industrial
post‐modern
postwar
poverty
prairie
preamble
Preamble of the Constitution
prejudice
president
President of the United States
President Pro‐tempore (of the Senate)
presidio
privateer
productivity
Progressive Movement
progressive tax
Prohibition
propaganda
proportional representation
proprietorship
prosperity
protect
protectionist
protective tariff
protectorate
protest (march)
public education
public land
public policy
pump priming
Puritan work ethic
Puritans
pursuit of happiness
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UKRAINIAN
подушний податок з виборців
забруднення
народний суверенітет
пряме народне голосування
популістський рух
законодавство «казенного пирога» (популістське
лобіювання місцевих інтересів)
постіндустріальний
постмодерністський
післявоєнний
бідність
прерія
преамбула
Преамбула до Конституції
упередження
президент
Президент США
тимчасовий голова (Сенату)
форт
корсар
продуктивність
прогресивний рух
прогресивний податок
сухий закон
пропаганда
виборча система пропорційного представництва
право власності
процвітання
захищати
протекціоніст
протекціоністський тариф
протекторат
протест (марш)
державна освіта
громадські землі
суспільна політика
державна субсидія
пуританська трудова етика
пуритани
прагнення до щастя

14

United States History & Government Glossary - High School Level

ENGLISH

UKRAINIAN

Q
Quakers
quarantine
quorum

квакери
карантин
кворум

R
racial
racial group
racial segregation
racism
radical
ratification
ratify
real politic
real wages
rebate
recall
recession
reciprocity
reconstruction
Red Scare
redistribution of wealth
referendum
refugee
region
regionalism
regulation
religion
religious beliefs
religious group
reparation
repeal
representation
representative
representative democracy
representative government
repression
republic
Republican
Republican Party
reservations
resignation
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расовий
расова група
расова сегрегація
расизм
радикал
ратифікація
ратифікувати
реальна політика
реальна заробітна плата
поступка
відкликати
рецесія
взаємність
реконструкція
червона загроза
перерозподіл багатства
референдум
біженець
регіон
регіоналізм
регулювання
релігія
релігійні переконання
релігійна група
репарація
скасовувати
представництво
представник
представницька демократія
представницьке правління
репресії
республіка
республіканець
Республіканська партія
резервації
вихід у відставку
15
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ENGLISH
resolution
resources
respect
return to normalcy
revenue tariff
revolution
rider
rights
rights of the accused
Rights‐Wing Groups
riot
river systems
roads
Roosevelt Corollary
Rosenberg trials
Rugged Individualism
rule of law
rural

UKRAINIAN
вирішення
ресурси
поважати
повернення до звичайного життя
фіскальний тариф
революція
пасажир
права
права обвинуваченого
політичні групи правого штибу
бунт
річкові системи
автошляхи
поправка Рузвельта
судові процеси Розенберга
грубий індивідуалізм
принцип верховенства права
сільський

S
Sacco and Vanzetti case
salutary neglect
Sandinistas
satellite nation
scabs
scandal
scarcity
Scopes trial
secede
secession
Second Continental Congress
sectionalism
securities
Securities and Exchange Commission (SEC)
sedition
Sedition Act
segregation
self‐determination
Senate
Seneca Falls
separate but equal
separation
separation of church and state
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справа Сакко та Ванцетті
благотворне нехтування
сандиністи
держава-сателіт
штрейкбрехери
скандальна подія
дефіцит
справа проти Скоупса (Мавпячий процес)
виходити зі складу
вихід
Другий континентальний конгрес
сектантство
цінні папери
Комісія з цінних паперів та бірж (SEC)
підбурювання до заколоту
Закон про підбурювання до заколоту
сегрегація
самовизначення
Сенат
Сенека Фолс
доктрина «рівність окремо»
відокремлення
відокремлення церкви від держави
16
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ENGLISH
separation of powers
settlement house
sharecropping
Shay’s Rebellion
Sherman Anti‐Trust Act
Sit‐in
slave trade
slave uprisings
slavery
slums
social behavior
social contract
Social Darwinism
social gospel
social security
social services
social tensions
socialism
Socialist Party
Socialist Republics
society
sociology
soldiers
South
sovereignty
Soviet Union
space race
Spanish Civil War
spatial patterns
Speaker of the House
Special Olympic
specie
speculation
sphere of influence
spiritual beliefs
Square Deal
Stamp Act
Star Wars
starvation
state
state action
state government
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UKRAINIAN
поділ повноважень
соціальний будинок
здольщина
повстання Шейса
антитрестовський закон Шермана
італійський (сидячий) страйк
работоргівля
повстання рабів
рабство
нетрі
соціальна поведінка
суспільний договір
соціальний дарвінізм
соціальне євангеліє
соціальне забезпечення
соціальне обслуговування
соціальна напруга
соціалізм
Соціалістична партія
соціалістична республіка
суспільство
соціологія
солдати
південь
суверенітет
Радянський Союз
змагання в області космічних досліджень
громадянська війна в Іспанії
просторова структура
спікер палати представників
Спеціальні Олімпійські ігри
металеві гроші
спекуляція
сфера впливу
духовні вірування
внутрішньополітичний курс президента США Теодора
Рузвельта «Чесний курс»
Закон про гербовий збір
«зоряні війни»
голод
стан
дія органу влади штату
штат
17
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ENGLISH
state legislature
statehood
stereotype
stewardship theory
stock
stock market crash
strict construction
strikes
submission
subsistence farming
suburban
suburbanization
subversives
suffrage
summit
super majority
supply and demand
supply‐side economics
supremacy
supremacy clause
Supreme Court
surveys

UKRAINIAN
законодавчий орган штату
статус держави/штату
стереотип
теорія управління
цінні папери
крах фондового ринку
обмежувальне тлумачення
страйки
подання
натуральне господарство
приміський
розвиток передмістя
провокатори
виборче право
саміт (зустріч на вищому рівні)
переважаюча більшість
пропозиція та попит
економіка стимулювання пропозиції
верховенство
пункт про супрематію
Верховний суд
дослідження (мн.)

T
Tammany Hall
tariff
taxation
taxes
Teapot Dome Scandal
technological unemployment
technology
temperance movement
tenant farmer
tenement
termination
territory
terrorism
Tet offensive
textile
The Federalist Papers
The Zenger Case
third party
Third World
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Тамані-хол
тариф
оподаткування
податки
скандал навколо нафтового родовища «Тіпот-доум»
безробіття внаслідок науково-технічного прогресу
технологія
рух за тверезий спосіб життя
фермер-орендар
орендоване майно
припинення терміну дії
територія
тероризм
тетський наступ
текстильний
«Нотатки федераліста»
справа Зенгера
третя особа
країни «третього світу»
18

United States History & Government Glossary - High School Level

ENGLISH
Three‐fifths Compromise
totalitarian
town meeting
trade
trade deficit
trade imbalance
trade markets
tradition
treason
treaties
trickle down economic
trust
trust‐busting

UKRAINIAN
компроміс трьох п’ятих
тоталітарний
міські збори
торгівля
дефіцит торгового балансу
торговий дисбаланс
ринки сфери торгівлі
традиція
державна зрада
угоди
економіка просочування благ згори донизу
траст
антимонопольне регулювання

U
U.S. Constitution
unalienable rights
Uncle Tom’s Cabin
unconstitutional
under consumption
Underground Railroad
Underwood Tariff
undocumented
unemployment
unicameral
union
United Nations
upward mobility
urban
urban development
urbanization
utilities

Конституція США
невід'ємні права
«Хатина дядька Тома»
неконституційний
недостатнє споживання
підземна залізниця, метрополітен
тариф Андервуда
не підкріплений документально
безробіття
однопалатний
спілка
Організація Об’єднаних Націй
просування по сходах соціально-економічної ієрархії
міський
розвиток міст
урбанізація
комунальні послуги

V
Versailles Treaty
veto
veto override
Vice President
victory
Vietnam
viewpoint
Volstead Act
vote
Voting Rights Act (1965)
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Версальський договір
вето
подолання вето
віце-президент
перемога
Вьєтнам
точка зору
Акт Вольстеда
голосувати
Закон про права голосу (1965 р.)
19
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ENGLISH

UKRAINIAN

W
Wagner Act
war
War against poverty
Watergate scandal
wealth
welfare capitalism
welfare reform
West
western
Whiskey Rebellion
White House
white supremacy
wildcat strike
women’s right
Woman’s Suffrage
work ethic
working class
Works Project Administration
World Court
world war
worldview
Wounded Knee
writ of habeas corpus
writ of mandamus

Акт Вагнера
війна
війна з бідністю
Уотергейтський скандал
багатство
капіталізм «загального добробуту»
реформа системи соціального забезпечення
захід
західний
Повстання через віскі
Білий дім
ідея переваги білої раси
дикий страйк, не санкціонований профспілкою
право жінок
надання права голосу жінкам
трудова етика
робочий клас
Управління громадських робіт США
Міжнародний суд ООН
світова війна
світоглядна позиція
різанина на Вундед-Ні
судовий наказ про доставлення до суду заарештованої
особи
судовий наказ посадовій особі/суду нижчої інстанції про
виконання вимог позивача

XYZ
yellow journalism
Yellow Peril
yellow press
zoning
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«жовта преса»
«жовта небезпека»
бульварна преса
зонування
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