
                       Шановні читачі! 

Пропонуємо вашій увазі пам’ятку 
присвячену дивовижній країні з багатющою 
історією, яка подарувала світу великого Вільяма 
Шекспіра і Чарлза Діккенса, Черчілля і Дарвіна, 
Джека Лондона і Агату Крісті, принцесу Діану і 
знамениту ліверпульську четвірку "Бітлз", це 
батьківщина легендарного Робін Гуда. А хто не 
чув про Шерлока Холмса? 

Ми звикли називати цю країну 
Великобританією або Англією, але офіційне її 
назва - Сполучене Королівство 
Великобританії і Північної Ірландії. 

 Країна розташована на Британських 
островах і включає в себе 4 регіони: Англію, 
Уельс, Шотландію та Північну Ірландію. У 

кожному з них діє унікальний 
устрій, культура і традиції. 
 Глава всієї держави – Королева 
Єлізавета ІІ (на троні 65 років) 

Найбільшим регіоном є 

Англія - економічний і 
політичний центр, батьківщина 
найдавнішої в Європі монархії з 

безліччю «тематичних» пам'яток, земля сотень 
замків і непорушних традицій. Саме тут 
знаходяться  сотні мальовничих міст і природних 
пам'яток.  

Невгамовний Манчестер, «бітлівський» 
Ліверпуль, морський Брайтон, 
середньовічний Лестер, рРбін-Гудовський 
Ноттінгем, мальовничий Лінкольн, древній 
Йорк, університетські Кембридж і Оксфорд, 
загадковий Стоунхендж (легендарна споруда 
з величезних 
каменів) і 
шекспірівський 
Стретфорд- на-
Ейвоні.  

 Столицею 
Англії і 
одночасно всієї 
Великобританії є місто Лондон. Візитною 
карткою міста є вежа з годинником - Біг Бен. По 
суті так називається дзвін в годиннику, але назва 
вживається для всієї вежі в цілому. Біг Бен є 

частиною знаменитого архітектурного комплексу 
«Вестмінстерський палац» розташованого на 
березі Темзи і колись служившого резиденцією 
англійських королів. Сьогодні тут проходять 
засідання Британського парламенту. Одним із 
символів міста також 
вважається Тауерський 
міст. Особливе місце 
серед пам'яток займає 
розкішний 
Букінгемський палац 
- офіційна резиденція 
королеви Єлізавети II. 
У серпні та вересні двері палацу відкриті для 
відвідувачів. З релігійних споруд Лондона 
найбільш відомим є Вестмінстерське абатство 
- традиційне місце коронації британських 
монархів, багатьох з яких тут і поховано. 
Прекрасна споруда в готичному стилі по праву 
вважається шедевром світової архітектури. Так 
само до найцікавіших місць міста варто віднести 
Собор Святого Павла, Королівський театр 
Ковент-Гарден,  Британський музей (один з 
найбільших музеїв світу), Національну 
галерею , Музей воскових фігур Мадам 
Тюссо. 

Шотландія - це високі гори і сині озера, 
невловима Нессі і звуки волинки, міцний віскі і 
картаті спідниці-кілти. Головною пам'яткою, 
відомою на весь світ,  вважається озеро Лох-
Несс. Природною перлиною Шотландії є 
мальовничі Гебридські острови. Столиця 
Шотландії Едінбург - одне з найкрасивіших міст 
світу. Центральна вулиця Королівська миля є 
головною пам'яткою міста і входить в список 
найкрасивіших вулиць світу. Найбільш 

знаменитими замками 
Шотландії і чудовим 

прикладом 
середньовічної 

архітектури вважаються 
неприступний 

Единбурзький замок, 
розташований в центрі 

столиці на вершині Замкової скелі, і замок 
Стерлінг, що збудований на вершині згаслого 
вулкана і був королівською резиденцією… 

Портовий Абердін висічений з граніту, Глазго - 
визнаний центр мистецтв, Оркнейські і 
Шетландські острови славляться красивою 
природою і багатою історією. 

Уельс - край чудових пейзажів і величних 
середньовічних замків. На кожен км² їх тут 
більше, ніж де-небудь в 
світі. Важливою 
пам'яткою є готичний 
собор Святого Давида 
(покровитель Уельсу), а 
також Національний 
парк Сноудонія. Тут 
розташована найвища гора Уельсу - Сноудон 
(1085 м), від якої і пішла назва парку.  Столиця – 
Кардіфф вражає розкішшю неоготичних замків, 
урочистістю соборів і доглянутістю алей.  

 Північна Ірландія пропонує 
неквапливий, розмірений відпочинок в оточенні 
старовинних сіл і ідилічних пейзажів. Столичний 
Белфаст - компактний і гостинний,  дивує 
оригінальними скульптурами та сміливими 
графіті. А затишний Лондондеррі із 
середньовічною архітектурою щорічно 
розгорається вогнями фестивалів. Серед 
визначних пам'яток Белфаста варто виділити 
Собор св. Анни з його унікальними вітражами, 
Національний музей Ольстера (знаменитий 
колекцією предметів ірландського мистецтва), 

будівлю Великої 
опери, площу 
Донегалл і величезну 
скульптуру «Велика 
риба». Цікавими є й 
старовинні замки 
Північної Ірландії: 

замок Дандрум, замок Керрікфергюс та замок 
Енніскіллен. Унікальним же природним 
пам'ятником є Дорога гігантів (Стежка 
велетнів) - прибережна місцевість, покрита 
40000 з'єднаними між собою базальтовими 
колонами (результат виверження стародавнього 
вулкана). 

Великобританія – зразок елегантності, 
манірності і строгості для всіх. Їх традиції і звичаї 
спрямовані на зміцнення зв’язку зі своїми 
нащадками, дотримання багатовікових догм і 



правил. Британці шанують свої традиції і при 
цьому передають їх із покоління в покоління. 
Вони до сих пір суворо дотримуються таких 
звичаїв як гра в крикет або лівосторонній рух, 
досі, на відміну від решти Європи, вимірюють 
вiдстань не кілометрами, а милями. У сільських 
пабах місцеві жителі часто грають в дартс, а іноді 
в шашки або шахи. Також там дуже популярна 
старовинна забава англійської знаті - полювання 
на лисиць.  

 У кулінарії англійці так само прихильні 
традиціям. День англійців впродовж століть 
починається з традиційного сніданку: яєчня зі 
смаженим беконом, смаженими помідорами, 
грибами, сосисками і кров'яною ковбасою. В 
дений час частіше подають вівсяну кашу і 
кукурудзяні пластівці. Після сніданку вас 
обов'язково буде чекати чай і зарум'янений тост з 
апельсиновим джемом... 

 

Загальна інформація про країну 
 

Офіційна назва            Сполучене Королівство 
    Великої Британії та 
       Північної Ірландії 
Населення                                      63 181 775  чоловік 
Площа                                             244 1о1 кв. км                 
Столиця                                                                  Лондон 
Державна мова                                              англійська                                                              
Релігія                                                        Християнство 
Грошова одиниця             Фунт Стерлінгів         
Державний устрій              Конституційна монархія 

 

Цікаві факти про країну 
 

 У Великобританії лівосторонній рух 
транспорту   

Використовувати парасольку для 
захисту від дощу придумали саме англійці, до 
цього моменту парасолі використовувалися 
тільки для захисту від сонця.   

Единбург був 
домом для скай-
тер'єра Грея Фрайерза 
Боббі, який підкорив 
серця нації тим, що 
сидів на могилі свого 
покійного власника на 
протязі 14 років. 
 

 
Відмінною особливістю британської підземки 
можна назвати те, що не тільки лінії на 
схемах, але і вагони різних ліній пофарбовані у 
відповідні кольори 
 
 У XVII-XVIII століттях всіх, хто 
відкорковував океанські пляшки з листами 
королеви, стратили. Адже в ті часи існувала 
посада королівського відкривача океанських 
пляшок з листами 
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 Подорож по Англії назавжди залишить слід у 
вашій пам'яті і масу позитивних емоцій. 

 

 
 

Контактна інформація 
 

Адреса: 
м. Київ, вул. Драйзера, 6. 

Телефон: 
(044)546-90-45 

e-mail: 
library141@ukr.net 

веб-сторінка: 
http://desnabib.kiev.ua 
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Великобританія –  
країна традицій  
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(за проектом ЦБС «Читаючи, 
подорожуй світом!» - до 
Міжнародного року сталого розвитку 
туризму) 
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