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процес здоров’язберігаючим. Ефективна підготовка вчителя трудового 
навчання та технологій, із застосуванням інтегрованих курсів в галузі 
безпеки праці, міждисциплінних зв’язків, вивчення нових технологій і їх 
негативний вплив на організм людини та практичне застосування, дасть 
можливість ефективно та ґрунтовно створювати безпечні та здоров’я-
зберігаючі умови для кожного учасника навчального процесу школи.  
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ІСТОРИЧНИЙ ПОРТРЕТ КОРОЛЕВИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 
ЄЛИЗАВЕТИ ІІ 

 

Великобританія – країна, яка у багатьох людей асоціюється з тим, що 
у ній зуміли зберегти монархію, і протягом багатьох століть англійці 
пишаються своїми королівськими правителями.  

Так, королева Єлизавета II «пересиділа» на троні королеву Вікторію, 
яка правила Британською імперією 23 226 днів. І це головна причина, чому 
її Величність увійде в історію не тільки Великобританії, але й світу. Однак 
є й інші причини вважати королеву – монархом «епохи змін». 

Єлизавета ІІ народилася на Бретон-Стріт у Лондоні 21 квітня 1926 р. 
в родині принца Альберта, герцога Йоркського та його дружини – 
герцогині Йоркської. Вона виростала, оточена любов’ю та піклуванням 
своїх рідних. Майбутня королева отримала домашню освіту, в основному з 
гуманітарним нахилом. 

Цікавим був прихід королеви до влади. У свій 21-й день народження, 
виступаючи перед представниками країн британської Співдружності в 
Кейптауні, вона пообіцяла: «Все моє життя – довге чи коротке – буде 
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присвячене служінню вам і нашій великій імперії!» – ці слова стали 
вирішальними у її політичній діяльності [1]. 

Вже 2 червня 1953 р. Єлизавета у Вестмінстерському абатстві зійшла 
на трон. Вперше в історії британці могли дивитися коронацію вдома – Бі-
Бі-Сі вело пряму телетрансляцію з абатства. Того дня Єлизавета вперше 
одягла корону Св. Едварда, яка з ХІV ст. зберігається в замку Тауер і 
призначена лише для коронації. Виготовлена вона із золота й вишневого 
оксамиту, прикрашена смарагдами, турмалінами, аметистами, топазами й 
цитрином. Перед вівтарем Єлизавета ІІ присяглася боронити свій народ і 
церкву, дотримуватися Божих заповідей і виявляти найвищу монаршу 
справедливість. «І нехай мені допоможе Господь!» – цими словами 
завершила вона свою обітницю [2].  

За час свого перебування на троні королева 13 разів призначала 
прем’єр-міністрів, при ній змінилося шість архієпископів Кентерберійських. 
З 2013 р. із нагоди 60-річчя правління Єлизавети ІІ (Діамантового ювілею) 
її запросили на засідання уряду на Даунінг-стріт – вперше за 230 років. 
Уряд зробив їй справді королівський подарунок: Форин офіс (МЗС) 
оголосив, що частину британської Антарктиди перейменовано на Землю 
королеви Єлизавети ІІ [1]. 

Мабуть, багато хто вважає, що королева – найбагатша людина своєї 
країни. Так, вона й справді дуже заможна. Взяти хоча б її палаци – 
Букінгемський, Віндзорський чи Холірудхаус в Единбурзі, – це справжні 
витвори архітектури різних епох, а їхнє внутрішнє оздоблення (колекції 
картин, скульптури, гобелени, коштовності, зброя, посуд) – це світового 
рівня мистецькі галереї. Всі вони – частина Королівського зібрання. 

Роки правління Єлизавети – період важких випробувань для 
могутньої колись імперії. Саме в перше десятиліття її правління 
Британська імперія втратила свої колонії, коли у 1960-ті роки континентом 
пройшовся «парад суверенітетів». Постать королеви та її енергія не тільки 
допомогли зберегти вплив на африканські країни, але і мають величезне 
значення для політичної атмосфери в світі.  

Здавалося б, королева виконує виключно представницькі функції, 
але її авторитет у Великобританії дозволяє стверджувати, що вона ніколи 
не дозволить собі зайвого, а всі візити – знакові. Зокрема, візит 1965 р. 
Єлизавети II до Німеччини. Він був знаковим не тільки для підданих, які 
воювали з Німеччиною з самого 1939 р., але й для всього світу. 

«Монарх над політикою» – основний принцип, якого дотримується 
Єлизавета всі роки на троні, не зрадила вона йому і під час нещодавнього 
референдуму в Шотландії щодо питання незалежності частини країни. 
Єдине, до чого закликала королева своїх підданих: «Дуже ретельно 
обдумати своє майбутнє» [2].  

За понад 50 років свого правління Єлизавета II стала однією із 
найпопулярніших і найшанованіших постатей в історії Великобританії. 
Вона зауважує, що монархія і парламент протягом століть створюють наше 
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національне самоусвідомлення. 72 % британців вважають, що королева 
виконує свої обов’язки бездоганно.  

За роки її правління кількість жителів держав співдружності 
збільшилася з 8 до 55 мільйонів. Єлизавета II має намір до кінця життя 
залишатися на троні, і навряд чи в осяжному майбутньому відречеться від 
корони на користь старшого сина принца Чарльза [3]. Сьогодні в неї – 
вісім онуків-спадкоємців, і багато британців схиляються до думки, що 
після Єлизавети корону мав би успадкував її онук, старший син Чарльза 
принц Вiльям. 

Таким чином, королева Єлизавета ІІ є монархом, котрий найдовше 
перебуває на престолі у Великій Британії, вона відіграє важливу роль у 
збережені монархії і є певним консолідуючим чинником у британському 
процесі державотворення. Бере активну участь у державотворчій 
діяльності, хоча прийнято, що королева не втручається в політику, але 
через те, що за своє довге правління вона мала можливість працювати з 
багатьма прем’єрами та лідерами інших країн, до її порад завжди 
ставляться уважно.  

У своїх мемуарах Маргарет Тетчер писала про свої щотижневі 
зустрічі з королевою Єлизаветою: «Кожен, хто думає що вони [зустрічі] – 
проста формальність або соціальна умовність, глибоко помиляється. 
Насправді вони проходять в спокійній діловій атмосфері, і Її Величність 
завжди демонструє свою здатність охоплювати широке коло проблем і свій 

великий досвід» [1]. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  
ТА ЇХ РОЛЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Потужний потік нової інформації, реклами, застосування 
комп’ютерних технологій на телебаченні, розповсюдження ігрових 
приставок, електронних іграшок і комп’ютерів надають велику увагу на 


