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ВСТУП 

 

Інформаційно-методичний посібник 

«Особливості застосування монет країн Євразії у 

закладах загальної середньої освіти та позашкільній 

роботі (методичні рекомендації)» може стати одним із 

важливих методичних видань для практичної 

діяльності вчителя географії закладів загальної 

середньої освіти (ЗЗСО) та керівника гуртків ПЗО. 

Основне його завдання – оволодіння знаннями про 

основи нумізматики та її термінології, інформацією 

про фізико- та суспільно-географічні зображення на 

сучасних монетах країн Євразії, методичними 

рекомендаціями щодо використання монет у закладах 

загальної середньої освіти та позашкільній роботі. 

Знання про фізико- та суспільно-географічні 

зображення на сучасних монетах країн Євразії озброює 

вчителя та керівника гуртка необхідним методичним 

апаратом для самостійної і дослідницької творчої 

роботи, сприяє зростанню його методичної 

майстерності та підвищенню професійного рівня. 

Загальноосвітня цінність інформаційно-методичного 

посібника полягає в тому, що у процесі його 

використання, педагог знайомиться із історією 

виникнення монет, описом сучасних монет країн 

Євразії у розрізі субрегіонів, різноманіттям зображень 

фізико- та суспільно-географічних об’єктів, процесів і 

явищ на монетах (органічний світ, історико-культурні 
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та  економічні об’єкти, видатні історичні постаті, 

географічне зазначення тощо). 

Для полегшення роботи вчителя географії та 

керівника гуртка, авторами за оригінальною 

методикою були описані сучасні монети країн Європи 

(країни Єврозони та країни поза межами Єврозони) та 

Азії (субрегіони: Західна Азія, Центральна Азія, 

Південна Азія, Східна Азія, Південно-Східна Азія). 

Щоб учні мали глибокі системні знання з 

географії, педагог спершу має зацікавити їх своїм 

предметом. Для цього він повинен оволодіти різними 

методами і методичними прийомами, опанувати 

наявну систему засобів навчання, мати уявлення про 

особливості сучасних форм навчання, творчо 

застосовувати передові педагогічні технології. 

В умовах творення сучасної української школи 

важливим чинником успішної реалізації 

компетентнісного орієнтованого навчання є ефективне 

застосування методів, прийомів навчання, форм і 

засобів організації навчального процесу. 

Компетентнісно-орієнтоване навчання вимагає, перш 

за все, активізації розумової діяльності учнів, одним зі 

способів досягнення цієї мети є використання 

нетрадиційних засобів навчання. Такими наочними 

засобами навчання можуть виступати фотографії, 

науково-популярна і художня література, листівки і 

поштові марки, банкноти та обігові монети країн світу. 

Одним із найважливіших засобів наочності, які 

можна успішно використовувати в ЗЗСО та 
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позашкільній роботі є монети. Їх можна застосовувати 

практично на кожному із етапів структури уроку чи 

заняття у позашкільних закладах: від актуалізації 

опорних знань та формування нових знань, умінь і 

навичок до узагальнення і систематизації навчального 

матеріалу та під час виконання дослідницьких робіт. 

Інформаційно-методичний посібник містить 

об’ємний теоретичний матеріал, який охоплює 

найважливіші аспекти використання монет у закладах 

загальної середньої освіти та позашкільній роботі. 

Авторами подається історія виникнення монет, 

аналізуються теоретичні аспекти використання монет в 

освітньому процесі, подається опис фізико- та 

суспільно-географічних зображень на сучасних 

монетах країн Євразії, окреслено методичні 

особливості використання монет на уроках географії та 

позашкільній роботі. 

Посібник розрахований насамперед на вчителя 

географії та керівників гуртків туристсько-краєзнавчих 

напрямів. Також він буде корисний здобувачам вищої 

освіти академічного бакалаврату та викладачам 

університетів географічних факультетів і кафедр. 

Сподіваємося, що матеріали посібника стануть 

важливим методичним доповненням для професійної 

діяльності вчителя географії ЗЗСО та керівника гуртків 

ПЗО та на належному науковому рівні і методично 

досконало організувати роботу з учнями і гуртківцями 

на уроках та в позаурочний час. 
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1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ МОНЕТ 

  

Виникнення грошей (монет у тому числі) тісно 

пов’язане з історичним процесом обміну товарів і 

зміни форм власності. На ранніх ступенях суспільної 

історії обмін носив випадковий характер. Такому 

обміну відповідала проста чи випадкова форма 

власності, при якому один товар виражав свою 

вартість, в іншому протилежному йому товарі-

еквіваленті. Товар-еквівалент служить для вираження 

вартості першого товару [4]. 

Виділення скотарських і землеробських племен 

привело до регулярного обміну і появи повної форми 

власності. Ця форма відрізняється від простої тим, що 

при ній в обміні беруть участь численні товари, а тому 

кожен товар може бути обмінений на різні товари-

еквіваленти. 

Розгорнута форма власності виражала більш 

розвинений обмін. У той же час вартість кожного 

товару не діставала закінченого вираження. Оскільки 

число товарів-еквівалентів було невизначеним, 

вартість діставала різноманітне і різнорідне вираження. 

Тому виділялися товари, що у даний період часу на 

місцевому ринку товарів стали виражатися в одному 

товарі, що стає загальним еквівалентом. Виникла 

загальна форма вартості. Поступово в результаті 

розвитку обміну з декількох товарів виділився один 

товар, що став грати цю роль постійно. Народжується 

грошова форма власності [4]. 
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Грошима стає будь-який найбільш важливий 

предмет споживання. У багатьох народів роль грошей 

грала худоба. Латинська назва грошей – pecunia – 

походить від pecus – худоба. Гомер, говорячи про деякі 

види зброї, оцінював їх у биках. У різних народностей 

грошима були цукор, слонова кістка, хутро, опіум, 

какао, і т. д. 

Отже, історично гроші виділилися із загального 

світу товарів, самі спочатку були і звичайним товаром, 

і специфічним товаром – грошима. Подальший хід 

історії привів до ліквідації товарної форми грошей і 

переходу до нових форм. 

Склалося так, що гроші мають товарну природу, 

але є не звичайним, а специфічним товаром, постійно 

виконуючи роль загального еквівалента. Таким 

еквівалентом часто була монета. 

Слово «монета» виникло внаслідок того, що 

стародавні римляни використовували Храм богині 

Монети як майстерню для карбування монет. Монети 

вперше з’явилися в Лідії і Древній Греції 8-7 ст. до н. е. 

З’являючись у розвинутих державах, монети швидко 

поширювалися на сусідні варварські племена, потім 

усе далі і далі. Згодом усі місця, де виготовлялися 

монети, стали називати «монета» [5]. 

Монети, як такі, існують усюди приблизно вже 

протягом 2500 років, але, як відомо, їм передували 

різні предмети, які використовувалися як гроші. У 

настінних малюнках Древнього Єгипту зважують на 

вагах золоті кільця. У Китаї, щонайменше 3000 років 
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тому, в якості грошей застосовували шкарлупки каурі, 

мушлі деяких видів молюсків з Індійського океану. Є 

також свідчення того, що тисячі років тому в 

примітивних суспільствах використовували каміння. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Давньогрецькі монети 8-7 ст. до н. е. 

 

Обіг повноцінних металевих грошей, коли вони 

збігаються з товарною формою, по-перше занадто 

дорогий, по-друге, видобуток металів не встигає за 

ростом потреби економіки в засобах обігу. Тим часом у 

самій природі грошей закладене рішення цієї 

проблеми. Справа в тім, що гроші як загальний 

еквівалент використовуються ідеально [4]. 

Виступаючи посередником в обміні товарів, вони 

відіграють скороминущу роль. Саме на цій основі 

створюються передумови для появи знаків вартості. 

Таким чином, сам процес обігу металевих грошей у 

міру відхилення позначеного на них номінального 

змісту від реальної ваги визначив появу перших 

функціональних форм грошей, що визначили в 

майбутньому повний відрив грошей від товарної 

форми і її повне зникнення. 
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2. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ 

МОНЕТ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

2.1. Монети як засоби навчання географії 

Металеві грошові знаки – монети, практично з 

моменту свого виникнення почали використовуватись 

не лише за основною функцією засобів розрахунку, але 

й як об’єкти колекціонування, наукового дослідження, 

носії певної інформації, тощо. Виник навіть певний 

науковий напрям, що вивчає історію походження та 

функціонування монет – нумізматика. Окрім того, 

багато грошових знаків мають ще й мистецьку 

цінність, над їхнім дизайном працювали справжні 

майстри, тому зовнішній вигляд деяких монет 

викликає справжнє естетичне задоволення [1]. 

Традиції розробки дизайну більшості монет світу 

мають краєзнавчу та країнознавчу спрямованість. На 

грошових знаках зображуються політичні та історичні 

діячі, видатні представники культури або типові 

представники населення країни. Також на них відбито 

різноманітні історичні та архітектурні пам’ятки, 

природні об’єкти, тварини і рослини, типові види 

господарської діяльності, історичні події, видатні події 

сучасності або недалекого минулого (наприклад, 

країни Єврозони, що випускають серії тематичних 

ювілейних та пам’ятних монет), тощо. Тому 

краєзнавчий та країнознавчий зміст зображень на 

монетах дозволяє використовувати їх як засоби 

навчання на уроках географії та заняттях гуртків 

туристсько-краєзнавчих напрямів [3]. 
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Переваги застосування монет в освітньому 

процесі полягають у звичності їхнього використання у 

повсякденному житті і незвичності застосування як 

джерела різноманітної географічної інформації, 

розмаїтті змісту їх зображення, періодичності видання 

ювілейних та пам’ятних монет, привабливому 

зовнішньому вигляді, можливості знайти нове хобі, а 

також у різноманітності методичних прийомів їх 

використання. За допомогою монет вчитель і керівник 

гуртка мають змогу розширити уявлення учнів та 

вихованців гуртків про джерела географічної 

інформації з одного боку та продемонструвати 

важливість географічних знань для пояснення дизайну 

грошових знаків з іншого. Їх застосування на уроках 

дозволить урізноманітнити види навчальної діяльності, 

внести елементи новизни у традиційні завдання. 

Яскравий, привабливий вигляд монет дозволяє 

розглядати їх як художню мініатюру та підвищує 

зацікавленість учнів до виконання завдань [1, 10]. 

Застосування монет країн Євразії в якості засобів 

навчання можливо в кожному з курсів шкільної 

географії. Наприклад, в курсі «Загальна географія» (6 

клас) монети можна використовувати під час 

знайомства з расами і народами світу та політичною 

картою світу. В курсі «Материки і океани» (7 клас) 

монети будуть в нагоді під час вивчення політичної 

карти Євразії, етнографічних особливостей регіонів 

(одягу, побуту, архітектури, традицій, народних 

промислів та ремесел), музеїв, монументів, творів 
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мистецтва, видатних спортивних споруд тощо, а також 

для ознайомлення з природою євразійського материка. 

Розвивальне значення застосування монет в 

освітньому процесі пов’язано із можливістю їхнього 

використання для виконання учнями різноманітних 

навчальних завдань, які сприятимуть підвищенню 

інтересу до предмета, розвитку аналітичного та 

логічного мислення, формуванню картографічної 

культури, вмінь систематизації даних. Систематичне 

виконання завдань із грошовими знаками сприятиме 

вихованню в учнів акуратності, систематичності 

навчання, відповідальності. 

 

2.2. Монети як важливі засоби наочності 

Принцип наочності є одним з важливим для 

організації ефективного процесу навчання географії в 

школі. Адже без чуттєвої основи засвоєні географічні 

знання будуть формальними. Вони, у кращому 

випадку, запам’ятаються учнями та гуртківцями, але не 

будуть для них зрозумілими і осмисленими. 

Традиційно наочність розглядається у 

взаємозв’язку з чутливістю, з можливістю спостерігати 

за предметами і явищами або їх зображеннями, тобто з 

тими, що сприймається органами чуття дитини. Такий 

підхід звужує можливості використання наочності у 

процесі навчання географії [6]. 

Для розкриття методики і реалізації принципу 

наочності з використання монет в освітньому процесі 

розглянемо психолого-педагогічні закономірності, на 
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яких він повинен базуватися. Насамперед слід чітко 

розрізняти чуттєвість ознак, якими володіють монети 

як наочність. Чуттєвість ознак об’єкта – це можливість 

пізнання їх суб’єктом (учнями або гуртківцями) 

безпосереднього сприйняття за допомогою органів 

чуття. 

Потрібно наголосити, що не всі ознаки можуть 

бути пізнані під час звичайного спостереження. Вони 

для свого виявлення вимагають певних дій з об’єктами. 

Тому одні такі ознаки монет виявляються під час 

практичних та дослідницьких робіт [8]. Безпосереднє 

чуттєве сприймання об’єктів навколишнього світу 

обмежене різними причинами. У зв’язку з цим виникає 

необхідність в опосередкованому чуттєвому пізнанні. 

Реалізувати принцип наочності із застосуванням 

монет в освітньому процесі (під час уроків чи 

гурткових занять) – означає створювати нові, 

доповнювати, збагачувати й розшифровувати існуючі у 

свідомості учнів чуттєві образи й уявлення об’єктів 

навколишнього світу шляхом цілеспрямованого 

безпосереднього і опосередкованого чуттєвого 

пізнання. 

Слід зауважити, що застосування монет із 

навчальною метою не слід перетворювати у самоціль. 

Важливими є й інші загальні вимоги до використання 

монет як важливих засобів наочності на уроках 

географії і заняттях гуртка. Серед них: 

• зміст монети повинен відповідати освітній, 

розвиваючій та виховній цілям уроку. В 
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металевих грошових знаках не повинно бути 

нічого зайвого, що відволікало б увагу учнів від 

необхідного; 

• усі підібрані для заняття монети демонструються 

лише в момент необхідності, а не раніше. Після 

цього вони можуть залишатися на видних місцях, 

але у тій послідовності, у якій вивчалися. Надалі 

вони використовуються для розв’язання інших 

дидактичних задач і підзадач: усвідомлення, 

осмислення, запам’ятовування, узагальнення, 

систематизації, порівняння тощо. 

• якщо монети не відповідають поставленим цілям 

і задачам, то на занятті краще ними не 

користуватися. 

 

2.3. Використання монет і міжпредметні 

зв’язки 

Географія, краєзнавство і туризм за своїм змістом 

і сутністю є науками інтеграційними. Їх інтеграційність 

полягає в тому, що в них сфокусовано знання з інших 

шкільних предметів про конкретну теорію Землі як 

планети, сукупність ознак і властивостей географічних 

об’єктів і явищ, способів діяльності в процесі їх 

пізнання, сукупності методичних аспектів у 

формуванні змісту географічної освіти [8]. 

Без історичних, біологічних, математичних, 

фізичних, хімічних знань, знань з мов і літератури 

учень не зможе пояснити причинно-наслідкових, 

функціональних, родово-видових, логічно-змістових, 



15 

 

просторових зв’язків і закономірностей між 

географічними об’єктами і явищами, не зможе 

проаналізувати їх сутності, порівняти ознак, зробити 

узагальнення та висновки. 

Монети за своєю сутністю відіграють значну 

міжпредметну роль та в сучасних умовах наукової 

інтеграції виступають важливим фактором системного 

формування змісту навчального предмета, який 

засвоюється у формі фактів, уявлень, понять, 

закономірностей і теорій. 

Таким чином, міжпредметні зв’язки  як 

дидактична умова координують навчальну інформацію 

з різних предметів і надають їй узагальнену 

спрямованість у процесі формування змісту 

географічної освіти. Оскільки міжпредметні зв’язки 

різноманітні за своїми функціями, то в педагогічній 

науці існує певна їх класифікація. В основу 

класифікації вченими покладені різні чинники [6]. 

Зв’язок географії з мовою. Під час вивчення 

географічних тем та ознайомлення із монетами діти 

знайомляться з багатьма новими мовами, термінами, 

об’єктами, географічною номенклатурою. Вчитель 

географії або керівник гуртка повинні стежити за 

правильністю написання географічних назв, логікою 

обґрунтування відповіді на запитання, за зв’язним 

мовленням під час опису монети або географічного 

об’єкта за типовим планом; розвивати вміння складати 

план за прочитаним географічним текстом підручника, 
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формулювати запитання до прочитаного, формулювати 

визначення понять тощо. 

Зв’язок географії із іноземними мовами. Під час 

вивчення географічних тем та ознайомлення із 

монетами діти знайомляться з багатьма новими 

мовами. У практиці роботи вчителя часто виникає 

потреба посилатися на граматичні правила іноземних 

мов. Особливо це стосується географічних назв, 

оскільки багато з них мають іноземне походження. 

Історія походження географічних назв вивчає наука 

топоніміка. На багатьох монетах країн Євразії 

вказуються номінал монети на рідній мові та 

дублюється англійською, як найбільш поширеною 

мовою у світі [8, 9]. 

Користуючись знаннями з англійської мови учні 

самі можуть проводити мовознавчі та топонімічні 

дослідження. Так, 10 класі, під час вивчення країн 

Південної, Західної та Південно-Східної Азії учням 

пропонується провести дослідження щодо походження 

назв тих чи інших країн. Дослідження історії 

походження географічних назв учні можуть проводити 

самостійно. 

Зв’язок географії з математикою. Прикладів 

взаємозв’язків нумізматики та географії із 

математикою можна навести багато. Застосовуючи 

математичні знання учнів на уроках географії учитель 

та керівник гуртка тим самим поглиблює ці знання і 

використовує їх для ґрунтовного засвоєння 

географічного матеріалу. Так, зокрема, учні 



17 

 

застосовують знання з математики під час 

конвертування різних валют країн Євразії та під час 

нескладних математичних обрахунків вартості 

важливих товарів народного споживання. 

Зв’язок географії з історією і культурою. Цей 

зв’язок простежується під час знайомства із багатьма 

обіговими монетами євразійського материка. Особливо 

багато історико-культурних пам’яток зображено на 

обігових монетах Азії та пам’ятних євро-монетах країн 

Європи номіналом 2 Євро. Історичні умови та культура 

необхідні для пояснення багатьох фізико-, економіко- 

та соціально-географічних процесів. 

Зв’язок географії із біологією. Із цією наукою 

нумізматика та географія має найтісніші зв’язки. На 

багатьох монетах можна зустріти велику кількість 

органічного світу. У деяких країнах зображення рослин 

і тварин на обігових монетах мають значне 

переважання (Ісландія, Хорватія, Мальдівська 

Республіка, Індія, Японія, Індонезія). 

У 7 класі під час вивчення природних зон світу 

та материка в цілому, а також Світового океану, учні з 

великим інтересом знайомляться із цікавими та 

оригінальними зображеннями флори і фауни, готують 

цікаві доповіді про тварин і рослин різних куточків 

Євразії. Ці знання учні та вихованці гуртків можуть 

застосовувати і на уроках біології [8]. 

Зв’язок географії із основами економіки. Основи 

економіки – один з нових шкільних предметів. 

Сучасний перехід до ринкових відносин суб’єктивно 
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породжує гостру потребу в практичній економічній 

освіті учнів, особливо старших класів. 

Школа повинна формувати в учнів світогляд та 

розвивати в них розумові здібності на основі 

економічного способу мислення, а також виробляти 

навички правильної економічної поведінки, вміння 

робити раціональний вибір, виховувати економічну 

культуру [6]. 

Під час знайомства із монетами, на уроках 

можуть розглядатись такі економічні питання як: 

об’єкти галузей промисловості, інфрастуктури; товари 

міжнародної спеціалізації; проблема раціонального 

розміщення господарства в межах країни; матеріальні і 

людські ресурси. Своєчасне встановлення 

міжпредметних зв’язків спонукає дітей до 

обміркування нового матеріалу. Воно повинно вдало 

вписуватися в тему уроку і виконувати важливу 

мобілізуючу функцію. 
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3. ФІЗИКО- ТА СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ 

ЗОБРАЖЕННЯ НА МОНЕТАХ КРАЇН ЄВРОПИ 

 

3.1. Монети країн Єврозони 

Європа – одна з шести частин світу. Вона 

розташована на заході материка Євразія і займає 

приблизно п’яту його частину. Європа перебуває в 

центрі материкової Північної півкулі, її площа близько 

10 млн. км2.  

Всі монети мають практично єдине тематичне і 

стильове рішення, але в залежності від різновиду 

номіналу мають різний дизайн та форму. Сама ж 

тематика, яка зображується на монетах, це архітектура 

і стилі різних епох, природа, типові види господарської 

діяльності, історичні події. 

Монети євро – монети восьми номіналів валюти 

19 держав Єврозони – євро. Вперше потрапили в обіг 1 

січня 2002 року.  

Початково до Єврозони, яка нараховувала 11 

країн, в яких євро було введено 1 січня 1999 року 

входили такі країни: Австрія, Бельгія, Ірландія, Іспанія, 

Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, 

Португалія, Фінляндія і Франція. 

Пізніше монети-євро ввели в 8 країнах: Греції (з 

1 січня 2002 року), Словенії (з 1 січня 2007 року), Кіпрі 

(з 1 січня 2008 року), Мальті (з 1 січня 2008 року), 

Словаччині (з 1 січня 2009 року), Естонії (з 1 січня 

2011 року), Латвії (з 1 січня 2014 року) та Литві (з 1 

січня 2015 року). 
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Є 4 країни, що не є членами ЄС, але можуть 

виготовляти власні монети Євро: Андорра, Ватикан, 

Монако, Сан-Марино (див. Табл. 3.1). 

Монети мають загальний для всіх країн аверс та 

реверс із унікальним національним дизайном. Це 

означає, що одночасно в обігу перебувають монети 

одного номіналу із різноманітними варіантами 

дизайну. Чотири карликові держави Європи, які 

використовують євро як національну валюту, також 

мають право карбувати монети із власним варіантом 

дизайну на лицьовій стороні. Монети, а також різні 

пам’ятні монети, карбуються в численних 

національних монетних дворах на території 

Європейського союзу за строгими національними 

квотами (Додаток А). 

Всі монети євро мають спільний реверс, який 

спроектував бельгійський дизайнер Лук Лаукс. Реверс 

показує номінал монети. Дизайн 1, 2 і 5 центових 

монет символізує місце Європи у світі (рис. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Дизайн євро-монет Естонії 

(початок обігу – 2011 р.) 
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Реверс 10, 20 і 50 центових монет показує процес 

інтеграції держав-членів Євросоюзу (члени ЄС, що не 

входять в Єврозону, також зображені). Реверс монет 

номіналом 1 і 2 євро зображує Європу без кордонів. Всі 

монети містять на реверсі 12 зірок ЄС і рік випуску. Рік 

випуску монет може бути раніше 1999, коли валюта 

формально була випущена в обіг (Додаток А). 

Таблиця 3.1 

Характеристика зображень на сучасних 

монетах країн Єврозони 
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1. Андорра євро 8 5 63 3 37 

2. Австрія євро 8 5 63 3 37 

3. Бельгія євро 8 8 100 0 0 

4. Ватикан євро 8 8 100 0 0 

5. Греція євро 8 8 100 0 0 

6. Естонія євро 8 8 100 0 0 

7. Ірландія євро 8 8 100 0 0 

8. Іспанія євро 8 8 100 0 0 

9. Італія євро 8 8 100 0 0 

10. Кіпр євро 8 5 63 3 37 

11. Латвія євро 8 8 100 0 0 

12. Литва євро 8 8 100 0 0 

13. Люксембург євро 8 8 100 0 0 

14. Мальта євро 8 8 100 0 0 

15. Монако євро 8 8 100 0 0 
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16. Нідерланди євро 8 8 100 0 0 

17. Німеччина євро 8 3 37 5 63 

18. Португалія євро 8 8 100 0 0 

19. Сан-Марино євро 8 8 100 0 0 

20. Словаччина євро 8 5 63 3 37 

21. Словенія євро 8 5 63 3 37 

22. Фінляндія євро 8 6 75 2 25 

23. Франція євро 8 8 100 0 0 

Загальні (середні) показники 184 162 88 22 12 

 

Кожна країна Єврозони карбує монети із власним 

унікальним дизайном аверсу. Він варіює від 

зображення одного і того самого малюнка на монетах 

всіх номіналів (наприклад, нідерландські монети) до 

специфічного дизайну для кожного номіналу 

(наприклад, італійські монети, французькі, грецькі 

монети тощо). Однак аверс всіх монет містить 12 зірок 

ЄС (Додаток А). 

Монети євро, так само як і банкноти євро 

розроблялися за участі організацій, що представляли 

інтереси сліпих. Їх можуть використовувати як 

частково сліпі люди (бачать монету, але не можуть 

прочитати текст), так і повністю сліпі. Для цього по 

гурту монети нанесений спеціальний рельєф. 

Аналізуючи складену таблицю зображень на 

сучасних монетах країн Єврозони, суспільно- та 

фізико-географічних (природних) об’єктів, подій і  

явищ, можна зробити кілька висновків. 

Більшість країн Єврозони віддає перевагу 

карбуванню монет із зображенням суспільно-

географічних об’єктів. У таких країнах як Бельгія, 

Ватикан, Нідерланди, Іспанія, Монако, Люксембург на 



23 

 

монетах зображені як правило їх монархи (королі, Папа 

Римський, герцог, князь). В ряді країн віддають 

перевагу зображенню національних символів (сучасні 

або старовинні герби) – у Португалії, Сан-Марино, 

Андоррі, Мальті, Латвії, Литві (Додаток А). 

Максимальний (100%) відсоток зображень суспільно-

географічних об’єктів на своїх монетах мають 16 країн, 

що становить майже 70% від усіх країн Єврозони (див. 

Табл. 3.1). 

У кількох країнах Єврозони віддають перевагу 

карбуванню монет із зображенням об’єктів природи 

(рослини, тварини, гірські масиви, сузір’я тощо). 

Найбільше фізико-географічних (природних) об’єктів 

розміщено на євромонетах Німеччини (дубовий 

листочок та орел як символи країни), Кіпру (муфлон 

європейський), Андорри (козиця піренейська, гриф-

ягнятник), Австрії (квіти тирлича, едельвейса і 

примули), Словаччини (пік Кривань, гірська вершина у 

Високих Татрах), Словенії (лелека, коні породи 

ліпіззан, гора Триглав і сузір’я Рака). 

 

3.2. Монети країн поза межами Єврозони 

27 країн, що знаходяться поза межами Єврозони, 

розташовані в різних частинах Європейського 

континенту: від Ісландії до Туреччини, від Великої 

Британії до Казахстану. 

Аналізуючи складену таблицю зображень на 

сучасних монетах країн поза межами Єврозони 

суспільно- та фізико-географічних (природних) 
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об’єктів, подій і явищ, можна зробити кілька висновків 

(див. Табл. 3.2). 

Як і більшість країн Єврозони тут також 

віддають перевагу карбуванню монет із зображенням 

суспільно-географічних об’єктів. Серед країн, в яких 

на монетах повністю зображені такі об’єкти, процеси 

чи явища слід назвати: Білорусь, Казахстан, 

Азербайджан, Данію, Норвегію, Сербію, Туреччину, 

Росію, Чехію, Швецію, Болгарію. На монетах цих країн 

зазвичай зображені національні символи (герби, 

елементи старовинних гербів тощо), відомі історичні 

постаті, промислові об’єкти, знакові історичні події. 

Таблиця 3.2 

Характеристика зображень на сучасних монетах країн 

Європи, що розташовані поза межами Єврозони 

№ 
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1. Азербайджан гяпік 6 6 100 0 0 

2. Албанія лек 6 5 83 1 17 

3. Білорусь рубль 8 0 0 8*** 100 

4. Болгарія лев 8 8 100 0 0 

5. Боснія і 

Герцеговина 

фенінг 7 5 71 2 29 

6. Велика Британія фунт 8 5 63 3 37 

7. Грузія ларі 8 5 63 3 37 
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8. Данія крона 6 3 50 3 50 

9. Ісландія крона 8 0 0 8 100 

10. Казахстан тенге 7 7 100 0 0 

11. Косово* євро - - - - - 

12. Ліхтенштейн** - - - - - - 

13. Молдова лей 4 2 50 2 50 

14. Норвегія крона 4 2 50 2 50 

15. Росія рубль 8 0 0 8*** 100 

16. Північна 

Македонія 

денар 6 1 17 5 83 

17. Польща злотий 9 0 0 9*** 100 

18. Румунія бань (бан) 4 4 100 0 0 

19. Сербія динар 5 5 100 0 0 

20. Туреччина  ліра 6 6 100 0 0 

21. Угорщина форинт 8 4 50 4 50 

22. Україна гривня 6 4 67 2*** 33 

23. Хорватія куна 9 0 0 9 100 

24. Чехія крона 6 6 100 0 0 

25. Чорногорія* євро - - - - - 

26. Швейцарія франк 7 0 0 7*** 100 

27. Швеція крона 4 4 100 0 0 

Загальні (середні) показники 158 82 52 76 48 

 

У деяких країнах, що знаходяться поза межами 

Єврозони значну увагу приділяють зображенню 

представників флори і фауни на монетах своїх країн. 

Так, наприклад на усіх без виключення монетах 

Ісландії зображені об’єкти органічного світу країни: 

пухнаста береза, тріска, мойва, орлан, бик та символи 

традиційного рибного промислу: скат, кальмар і 

креветка (Додаток А). 

Цікавим є факт карбування сучасних монет у 

Хорватії. Окрім того, що в цій країні також на усіх 

монетах зображені представники флори і фауни, їх тут  

випускають щорічно, причому на реверсі монет 
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непарних років випуску зазначена хорватська назва 

зображеної там об’єкта, а на монетах парних років 

випуску – латинська. На усіх монетах цієї країни 

зображені рослини і тварини: кукурудза цукрова, 

виноград культурний, дуб черешчатий, тютюн 

звичайний, олива європейська, дегенія велебитська, 

соловей західний, тунець звичайний та медвідь бурий. 

На усіх семи швейцарських монетах зображений 

пишний лаврово-дубовий вінок (так званий, рослинний 

орнамент). Цікаво, що дизайн монет цієї країни мало 

змінився за останні півтора століття. Все та ж 

Гельвеція і вінок навколо номіналу. Лише в кінці 1960-

х років змінився метал для виробництва монет – срібло 

замінили більш дешевим мельхіором. 

Цікавою є єдина обігова монета Великої Британії 

номіналом 1 фунт. На її реверсі в центрі монети 

зображена корона зі зростаючими з неї трояндою, 

цибулею-пореєм, будяками і конюшиною – символами 

частин країни: троянда Ланкастер – Англія; цибуля-

порей – Уельс, чортополох – Шотландія, конюшина – 

Північна Ірландія. 

Слід згадати також країну Угорщину, де на 

монети із зображенням рослин і тварин припадає 44% 

від усіх грошових знаків. На аверсі угорських монет  

зображені: велика біла чапля, угорський ірис – один із 

символів нації,  балабан – рідкісний вид великих 

соколів (Додаток А). 
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4. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ЗАСТОСУВАННЯ МОНЕТ КРАЇН ЄВРОПИ 

Під час вивчення таких тем уроків або занять 

гуртка як «Економіко-географічна характеристика 

(ЕГХ) Німеччини», «ЕГХ Франції» та «ЕГХ Італії», або 

занять гуртка «Фізико-географічне положення краю», 

«Природні комплекси», «Історико-культурні пам’ятки 

краю», «Історична та природна спадщина краю» 

вчителю географії та керівнику гуртка доцільно 

використовувати колекції монет євро вказаних країн та 

вітчизняні колекційні нумізматичні набори. Через 

різноманітні зображення на монетах, діти мали б 

можливість краще ознайомитись не лише із 

історичними й географічними особливостями країн, 

але й засвоїли б їх економічну, політичну і суспільну 

спрямованість. Все це створює в учнів відчуття 

повноти вивчення певної держави, її народу, історії та 

географічних особливостей. 

Більшість країн Єврозони віддає перевагу 

карбуванню монет із зображенням суспільно-

географічних об’єктів. У таких країнах як Бельгія, 

Нідерланди, Люксембург, Монако, Іспанія на аверсах 

монет зображені як правило їх монархи (король Бельгії 

Філіп І, король Віллем-Олександр, Великий герцог 

Люксембургу Анрі, князь Монако Альбер ІІ, король 

Іспанії Філіп VI). На деяких монетах зустрічаються 

відомі історичні постаті: правителі, політичні і 

державні діячі, композитори, поети, художники, 

лауреати Нобелівської премії (Вольфганг Моцарт, 
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Берта фон Зуттнер, Данте Аліг’єрі, Мігель Сервантес, 

словенці П. Трубар і Франце Прешерн, грецькі діячі: 

Рігас Фереос, Іоанн Каподистрій, Елефтеріос 

Венізелос). 

Використання зображень відомих історико-

культурних об’єктів та творів живопису в географічній 

освіті виявляється важливим у зв’язку із можливістю 

формування естетичної обізнаності в сучасної молоді 

та привертання її інтересу до надбань національної та 

світової культури. Також відображення географічних 

об’єктів та явищ на грошових знаках розкриває 

багатогранність способів відображення картини світу 

та дає широкий простір для встановлення 

міжпредметних зв’язків. 

Під час вивчення шкільних суспільно-

географічних курсів доцільно використовувати монети, 

що відображають такі об’єкти, як визначні культові 

споруди; мистецькі твори та їх фрагменти; відомі 

історико-архітектурні об’єкти країн Європи; історичні 

місця та об’єкти тощо. В ряді країн Єврозони віддають 

перевагу зображенню національних символів (сучасні, 

старовинні та особисті герби) – у Португалії, Сан-

Марино, Андоррі, Мальті, Латвії, Литві, Ватикані, 

Ірландії. 

У кількох країнах Єврозони віддають перевагу 

карбуванню монет із зображенням об’єктів природи 

(рослини, тварини, гірські масиви, сузір’я тощо). 

Найбільше фізико-географічних (природних) об’єктів 

розміщено на євромонетах Кіпру (муфлон 
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європейський), Андорри (піренейська серна і гриф-

ягнятник), Австрії (квіти тирлича, едельвейса і 

примули), Словаччини (пік Кривань, гірська вершина у 

Високих Татрах), Словенії (лелека білий, коні породи 

ліпіззан, гора Триглав і сузір’я Рака), Німеччини 

(дубова гілка із жолудями та орел як символи країни). 

Учням та вихованцям гуртків також цікаво буде 

ознайомитись із зображеннями на монетах Швейцарії 

рослинних орнаментів, що складені з різних видів 

рослин. На розмінних монетах цієї країни – рапенах та 

франках зображені стилізовані вінки: виноградної лози 

(5 рапенів), дубових листочків (10 рапенів), 

альпійських польових квітів (20 рапенів), дубових 

листочків та альпійських польових квітів (50 рапенів, 1 

і 2 франки), квітів едельвейса – символу гір (5 франків) 

(Рис. 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Дизайн реверсу сучасних монет Швейцарії 
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В країнах поза межами Єврозони також віддають 

перевагу карбуванню монет із зображенням суспільно-

географічних об’єктів. Серед країн, в яких на монетах 

повністю зображені такі об’єкти, процеси чи явища 

слід назвати: Білорусь, Казахстан, Азербайджан, 

Данію, Норвегію, Сербію, Туреччину, Росію, Чехію, 

Швецію, Болгарію. На монетах цих країн зазвичай 

зображені національні символи (герби, елементи 

старовинних гербів тощо), відомі історичні постаті, 

промислові об’єкти, знакові історичні події. 
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5. ФІЗИКО- ТА СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ 

ЗОБРАЖЕННЯ НА МОНЕТАХ КРАЇН АЗІЇ 

 

5.1. Монети країн Західної Азії 

Більшість країн Західної Азії віддає перевагу 

карбуванню монет із зображенням суспільно-

географічних об’єктів, на які припадає 91%. На 40-ка 

монетах відображена категорія «орнаменти, стиль, 

літочислення» (Вірменія, Туреччина, Йорданія, Оман, 

Ліван). На двадцяти монетах відображені історико-

культурні пам’ятки (Грузія, Азербайджан, Сирія, 

Ізраїль, Бахрейн), предмети народного мистецтва і 

побуту, культові об’єкти (Азербайджан, Ізраїль, ОАЕ). 

Зокрема, на шести грузинських монетах 

зображено ряд історико-культурних об’єктів: золота 

статуетка лева III тис. до н.е. з долини Алазані, срібна 

із позолотою пластина XI ст. з монастиря в Гелаті, що 

зображує святого Мамая верхи на леві, барельєф 

грифону ХІ ст. зі східного фасаду храму Самтавісі, а 

також мікроелементи у вигляді голови лева, 

викарбуваної на стародавніх тетрах Колхіди (Додаток 

Б); на монетах Сирії – цитадель в Алеппо та руїни 

трипрогонової арки в Пальмірі (I-IV ст.); на монетах 

Азербайджану – національні музичні інструменти,  

рукописна книга і перо, Дівоча вежа у Баку, гвинтові 

сходи на фоні геометричного креслення; на монетах 

Ізраїлю – менора (світильник на сім свічок), 12-ти 

струнна арфа, напис «YEHUD», що нагадує про 
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античні перські срібні монети, фрагмент античної 

колони (Рис. 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Реверси обігових монет Грузії 

 

У кількох країнах Західної Азії ми спостерігаємо 

зображення економічних об’єктів. Зокрема, на монетах 

Азербайджану та ОАЕ зображені нафтові вишки; 

Туреччини – так званий «Ататюркський міст», що 

сполучає Європу та Азію; Ізраїлю – пальмове дерево та 

два кошики; Ємену – міст у горах. На єдиній обіговій 

монеті Іраку міститься зображення контуру країни 

(географічне зазначення). 

Зустрічаються на монетах цього регіону й 

зображення рослин і тварин. Такі об’єкти розміщено на 

монетах Грузії (павич, виноградне гроно), Бахрейну 

(фінікова пальма на двох монетах), Туреччини 

(проліски), Ємену (драконове дерево) та ОАЕ (газель). 
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5.2. Монети країн Центральної Азії 

Більшість країн Центральної Азії віддає повну 

перевагу карбуванню монет із зображенням суспільних 

об’єктів, процесів і явищ, на які припадає 100%. На 20-

ти монетах цього регіону відображені традиційні 

національні орнаменти (51,2%) та історико-культурні 

об’єкти (18,0%). Усім, без винятку, монетам 

Казахстану і Таджикистану притаманні елементи 

національного орнаменту або візерунку. На усіх 

монетах Туркменістану поряд із викарбуваними 

п’ятьма традиційними туркменськими килимовими 

орнаментами, зображено пам’ятник незалежності на 

тлі карти сучасного Туркменістану, тому ми їх 

віднесли до категорії «географічне зазначення». На 

реверсі трьох монет Узбекистану також зображена 

карта країни, що знаходиться поверх трьох ліній, які 

імітують національний прапор (Додаток Б). 

Серед історико-культурних об’єктів на монетах 

країн Центральної Азії зустрічаються: зображення 

Джелал ад-Діна Манкбурни (Джелал ад-Дін 

Менгуберті; Джалоліддін Мангуберді) 35-го 

хорезмшаха, національного героя країни Узбекистану, 

фасад Будинку медресе (мусульманський навчальний 

заклад) Шердор в м. Самарканд у вигляді лева, який 

несе на собі Сонце (Узбекистан), стилізована квітка, 

один із найпоширеніших орнаментальних елементів 

киргизького мистецтва, шкіряна посудина кейкер для 

національного напою кумис, на якому зображений 

символ тумар у вигляді трикутника, що 
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використовувався у національних орнаментах 

(Киргизстан). 

 

5.3. Монети країн Південної Азії 

Більшість країн Південної Азії віддає перевагу 

карбуванню монет із зображенням суспільно-

географічних об’єктів, на які припадає 70,5%. 14 монет 

відображають національні орнаменти, стиль, 

літочислення, 8 монет – історико-культурні об’єкти, по 

4 монети – економічні і політичні об’єкти. На відміну 

від попередніх регіонів тут ми спостерігаємо 

різноманітний спектр зображень категорії «історико-

культурні об’єкти». 

Насамперед це стосується зображень об’єктів 

історико-культурної спадщини. Спостерігаємо їх на 

монетах Ірану (мавзолей відомого перського поета-

мораліста Сааді (Мусліхаддіна Абу Мухаммеда 

Абдаллаха ібн Мушріфадіна, який жив близько 1181-

1291 рр.), міст Аллаверді-хана або «Міст тридцяти 

трьох арок» – один із 11 мостів іранського міста 

Ісфахана, що збудований у 1602 р.) (Рис. 5.2); 

Пакистану (мавзолей Шахбаза Каландера біля Ларкани 

(провінція Синд, Пакистан), у якому похований Хазрат 

Лал Шахбаз Оаландар (1177-1274), афганський 

суфійський святий, філософ та поет, мечеть Бадшахі, 

яка була збудована у 1673-1674 роках, емблема 

Коледжу Лоуренса, заснованого 3 листопада 1860 року 

Генрі Монтгомері Лоуренсом, державним діячем 

Британської Індії); Непалу – Сваямбунатх, буддійський 
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храмовий центр та селище на околиці Катманду в 

Непалі, об’єкт № 121 у списку Всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО; Мальдівських островів (П’ятнична мечеть 

із мінаретом) (Додаток Б). 

На монетах трьох країн ми спостерігаємо 

зображення об’єктів, які розповідають про особливості 

національного господарства. Зокрема на грошових 

знаках Непалу зображений селянин, що оре на двох 

буйволах; Бангладешу – основна сільськогосподарська 

продукція країни: риба, ананас, курка та банан; 

Мальдівських островів – традиційне мальдівське судно 

(оді) (Додаток Б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Аверси і реверси обігових монет Ірану 

 

На усіх монетах Непалу колу розміщено 64 

точки, що символізують 64 божества. На аверсі монет 

номіналом 1 і 2 рупії у центрі зображені релігійні 

емблеми: півмісяць, сонце, колесо, раковина, квітка 
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лотоса та жезл, у центрі композиції, у квадраті – 

зображення гори Еверест. 

П’ять країн Південної Азії на своїх монетах 

розміщують зображення рослин і тварин. Такі об’єкти 

розміщено на монетах Мальдівських островів 

(кокосова пальма, малі тунці (боніто), головаста 

морська черепаха, молюск Харонія тритон), Індії (квіти 

лотоса), Шрі-Ланки  (рослинний орнамент), 

Бангладешу (голова тигра). 

 

5.4. Монети країн Східної Азії 

Більшість країн Східної Азії віддає перевагу 

карбуванню монет із зображенням фізико-

географічних об’єктів, на які припадає 56,5%. Із них 12 

монет містять зображення рослин. Найбільше рослин 

зображено на грошових знаках КНДР (на п’яти 

монетах – різні квіти: рододендрон Шліппенбаха, піон 

деревовидний, азалія, кімченірія, кімірсенія). Дві 

останні квітки, які зображені на монетах номіналом 50 

чон та 1 вона, мають певний політичний підтекст, 

оскільки  названі на честь колишніх диктаторів країни 

Кім Чен Іра та Кім Ір Сена. Рослини також зображені 

на монетах Китаю (орхідея, лотос із листком, 

хризантема), Південної Кореї (стебло рису) та Японії 

(сакура, паросток адамового дерева, хризантема з 

листям) (Додаток Б). 

Серед групи суспільних об’єктів, процесів і явищ 

на монетах переважає категорія, присвячена історико-

культурним об’єктам (5 монет). На монетах Монголії, 
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зокрема, ми бачимо зображення храму Мегжид 

Жанрайсіг, місця шанування Жанрайсіга, Бога 

співчуття – символу незалежності Монголії та портрет 

Сухе-Батора Дамдіна (1893-1923), керівника 

Монгольської народної революції 1921 р., одного із 

засновників Монгольської народно-революційної 

партії. Південнокорейські монети містять зображення 

Таботхапу (Пагода численних скарбів) – кам’яна 

пагода в монастирі Пульгукса в Кенджу (VIII ст. до 

н.е.) та портрет адмірала Лі Сун-Сіна (1545-1598), 

національного героя країни, творця корабля-черепахи; 

в республіці Корея засновано орден його імені для 

моряків. 

На китайських монетах є зображення павільйону 

Аміди (павільйон Фенікса) у монастирі Бедо-ін у м. 

Удзі (біля м. Кіото на острові Хонсю), що збудований у 

1053 р. та присвячений Будді Аміді – головного об’єкта 

шанування однієї з гілок північного буддизму та 

особистий знак імператора (мон): молодий паросток 

адамового дерева (павловнії) з трьома листками та 

трьома квітами. 

Цікавою є японська монета номіналом 5 єн, на 

якій зображені шестерня, що символізує індустрію, 

паросток рису (сільське господарство) та хвилі 

(рибальство та судноплавство) (Додаток Б). 

 

5.5. Монети країн Південно-Східної Азії 

Більшість країн Південно-Східної Азії віддає 

перевагу карбуванню монет із зображенням суспільно-



38 

 

географічних об’єктів, на які припадає 79,5%. На 13-ти 

монетах відображені історико-культурні об’єкти 

(Таїланд, Сінгапур, Індонезія, В’єтнам), на 12-ти 

монетах – національні орнаменти і стиль (В’єтнам, 

Бруней, Малайзія), народне мистецтво і звичаї 

(Малайзія) і промисли (Східний Тимор) (Додаток Б). 

На усіх монетах Таїланду зображені буддійські 

храми: Ват-Пхра-Махатхат-Ворамахавіхан-Віхарн у 

місті Накхонсітхаммарат, Ват Пхра Кео (Храм 

Смарагдового Будди) – одне з найсвященніших місць 

Таїланду, Ват Сакет Ратча Вора Маха Віхан (у 

Бангкоку), Ват Бенчамабопхіт (Мармуровий храм) та 

Ват Арун (Храм світанку), буддійський храм у 

Бангкоку (Рис. 5.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.3. Монети Таїланду із зображенням буддійських 

храмів 

 

Зустрічаємо також по три монети із 

зображенням, які містять  соціальну та економічну 

інформацію. У Сінгапурі зображені багатоповерховий 

будинок – зразок житла, що надається державою, в 
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якому проживає близько 80% населення країни і порту 

Сінгапуру – один із найжвавіших портів світу; у  

Філіппінах – печатка Центрального банку цієї країни. 

Рослини і тварини зображені лише на монетах 

двох країн – Індонезії: іволга на гілці, пальмовий 

какаду, балійський шпак, гілочка жасмину) та Східного 

Тимору: мушля промислового молюска Наутілуса, 

рисові стебла,  півень, гілка кавового дерева (Додаток 

Б). Слід зазначити, що у таких країнах як Лаос, 

Камбоджа  і М’янма на сьогоднішній день монети не 

зустрічаються в обігу, а лише банкноти великих 

номіналів. 
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6. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ЗАСТОСУВАННЯ МОНЕТ КРАЇН АЗІЇ 

Зібрання монет країн Азії можуть бути 

систематизовані за регіонами Азії, а в подальшому – за 

окремими країнами. Зберігати монети слід в 

спеціальних альбомах або в окремих пластикових 

прозорих планшетах. Більшість колекціонерів віддають 

перевагу колекціонуванню в планшетах з кишеньками 

різного розміру, які мають перевагу для демонстрацій 

на заняттях. Разом із цими планшетами до папки з 

монетами певної країни чи регіону кладуть листки 

картону аналогічного розміру, на які наклеюється 

зображення герба і прапора країни, її карти, інші 

національні символи, фотознімки. 

Папки можна групувати в окремі блоки: монети 

країн Близького Сходу, монети Перської затоки, країни 

Центральної і Середньої Азії, країни Індокитаю, країни 

Південної Азії тощо. Ці колекції важливі для 

викладання курсу «Країнознавство» у профільних 

класах. 

Можливе колекціонування і за певною 

тематикою (флора і фауна; тільки тих монет, що 

відображають певну символіку країни: герб і прапор, 

географічну карту, алегорії, видатних постатей, 

пам’ятки історії та культури, символи віри тощо). 

Варто зазначити, що тематичні колекції можна 

формувати і як тимчасові, для демонстрації певних 

сюжетних тем, вибираючи монети із систематичної 

колекції по країнах і регіонах. 
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Монети зазначених серій можуть 

використовуватись на заняттях та уроках географії у 8-

9 класах. Окрім названої вище тематики, можна 

збирати колекції з тем «Видатні діячі країн Азії» 

(державні діячі, історичні постаті, митці, учені тощо); 

«Пам’ятки культури світової спадщини»; «Спорт»; 

«Історія і культура», «Флора і фауна Азії», «Природні 

зони Євразії», «Господарство країн Азії». Окремі 

монети можна використати під час вивчення теми 

«Населення Азії та його розміщення», коли 

розглядається його етнічний і релігійний склад. Для 

зручності роботи вчителя, подаємо перелік обігових 

монет країн Азії із зображенням історико-культурних 

об’єктів (таблиця 6.1). 

Таблиця 6.1 

Зображення історико-культурних об’єктів 

на обігових монетах країн Азії 

Країна 
Номінал 

монети 

Опис зображення історико-культурних 

об’єктів 
Грузія 10 тетри Срібна із позолотою пластина XI ст. з 

монастиря в Гелаті, що зображує святого Мамая 

верхи на леві 

50 тетри Барельєф грифону ХІ ст. зі східного фасаду 

храму Самтавісі 

Сирія 10 фунтів Руїни трипрогонової арки в Пальмірі (I-IV ст.). 

Узбекистан 200 сумів Сюжет з фасаду Будинку медресе 

(мусульманський навч. заклад) Шердор в м. 

Самарканд у вигляді лева, який несе на собі 

Сонце 

Іран 500 ріалів Мавзолей відомого перського поета-мораліста 

Сааді (Мусліхаддіна Абу Мухаммеда Абдаллаха 

ібн Мушріфадіна (1181-1291 рр.) 

1000 ріалів Міст Аллаверді-хана або «Міст тридцяти трьох 

арок» – один із 11 мостів іранського міста 
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Ісфахана (1602 р.) 

Пакистан 1 рупія Мавзолей, у якому похований Хазрат Лал 

Шахбаз Оаландар (1177-1274), афганський 

суфійський святий, філософ та поет 

Непал 50 пайса Сваямбунатх, буддійський храмовий центр на 

околиці Катманду (об’єкт № 121 у списку 

Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО) 

Монголія 100 

тугриків 

Храм Мегжид Жанрайсіг, місця шанування 

Жанрайсіга, Бога співчуття – символу 

незалежності Монголії 

Південна 

Корея 

10 вон Таботхап (Пагода численних скарбів) – кам’яна 

пагода в монастирі Пульгукса в Кенджу (VIII ст. 

до н.е.) 

Японія 10 єн Павільйон Фенікса у монастирі Бедо-ін у м. 

Удзі (біля м. Кіото на острові Хонсю, 1053 р.), 

присвячений Будді Аміді – головного об’єкта 

шанування однієї з гілок північного буддизму 

Таїланд 25 сатангів Буддійський храм Ват-Пхра-Махатхат-

Ворамахавіхан-Віхарн у місті Накхонсіт-

хаммарат 

1 бат Ват Пхра Кео (Храм Смарагдового Будди) – 

буддійський храм у Бангкоку, одне з 

найсвященніших місць Таїланду 

2 бата Буддійський храм у Бангкоку Ват Сакет Ратча 

Вора Маха Віхан 

5 батів Ват Бенчамабопхіт (Мармуровий храм) у 

Бангкоку 

10 батів Ват Арун (Храм світанку), буддійський храм у 

Бангкоку 

Малайзія 5 сенів Тканина племені Казадан-Дусун із штату Сабах. 

Тканина використовується як головний убір під 

час традиційних церемоній 

10 сенів Плетіння племені Мах-Мері, що славиться 

майстерним плетінням із листя рослин (пояси, 

стрічки, спідниці для традиційних ритуалів) 

Сінгапур 1 долар Статуя Мерлайона, відкрита в 1972 р. Мерлайон 

– символ Сінгапуру, міфічна істота з тілом риби 

та головою лева 
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Також, на прикладі обігових монет, учням можна 

продемонструвати різні державні та національні мови 

країн Азії. Дітям буде цікаво ознайомитись із такими 

монетами, на яких написи вказані на різних мовах: 

хінді (Індія), перська мова (фарсі) (Іран), бенгальська 

мова (Бангладеш), мова дзонг-ке (Бутан), сингальська 

мова (Шрі-Ланка), тайська мова (Таїланд), арабська 

мова (Сирія, Йорданія, Саудівська Аравія, Оман, Ємен, 

Катар). Є багато країн, на чиїх монетах номінал та 

назва країни подаються двома мовами: державною та 

англійською. А на аверсі усіх монет Сінгапуру 

розміщено назву країни чотирма мовами: малайською 

(національною), англійською, тамільською та 

китайською (державними), на монетах Ізраїлю назва 

держави вказується на трьох мовах: івритом, 

арабською та англійською. 

У 7 класі, під час вивчення теми «Природні зони 

Євразії», вчителю географії зручно буде скористатись 

таблицею, яка містить інформацію про зображені на 

монетах країн Азії представники флори і фауни 

(таблиця 6.2). 

Таблиця 6.2 

Зображення рослин і тварин 

на обігових монетах країн Азії 

Країна 
Номінал 

монети 
Зображення рослин і тварин 

Грузія 2 тетри Павич 

Туреччина 1 куруш Проліски 

Ємен 20 ріалів Драконове дерево 

ОАЕ 25 філсів Газель 

Бахрейн 5 філсів Фінікова пальма 
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10 філсів Фінікова пальма 

Індія 50 пайса Квіти лотоса 

1 рупія Квіти лотоса 

2 рупії Квіти лотоса 

5 рупій Квіти лотоса 

Бангладеш 25 пайс Голова тигра 

Мальдівська 

республіка 

1 ларі Крона кокосової пальми 

5 ларі Малі тунці (боніто) 

50 ларі Головаста морська черепаха 

2 руфії Мушля тихоокеанського молюска 

Харонія тритон 

Китай 1 цзяо Квітка орхідеї 

5 цзяо Квітка лотоса з листком 

1 юань Квітка хризантеми 

Південна 

Корея 

50 вон Стебло рису 

500 вон Маньчжурський журавель у польоті 

Японія 1 єна Гілочка вишні з листям 

50 єн Квітка хризантеми з листям 

100 єн Квіти сакури (японської вишні) із 

листям 

КНДР 1 чон Квітка рододендрона Шліппенбаха 

5 чон Квітка піона деревовидного 

10 чон Квітка азалії 

50 чон Квітка кімченірії (сорт-гібрид бегонії 

цибулинної) 

1 вона Квітка кімірсенії (сорт-гібрид орхідеї) 

Індонезія 50 рупій Іволга на гілці 

100 рупій Пальмовий какаду 

200 рупій Балійський шпак 

500 рупій Гілочка жасмину 

Східний 

Тимор 

1 сентаво Мушля промислового молюска 

Наутілуса 

5 сентаво Рисові стебла 

10 сентаво Півень 

50 сентаво Гілка кавового дерева 

 

Також старшокласникам буде цікаво 

ознайомитись із монетами, де вказується поряд із 
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традиційним (григоріанським) стилем ще й 

літочислення за Хіджрі (Сирія, ОАЕ, Кувейт, Оман, 

Йорданія, Бахрейн, Афганістан, Мальдівська 

республіка).  

Деякі тематичні підбірки монет можна 

укомплектувати самостійно. Наприклад, до підбірки 

«Природні зони Азії» можна включити монети країн 

Азії (наприклад, Бахрейну, Індії, Шрі-Ланки, 

Мальдівів, Індії, КНДР, Японії, Індонезії, Східного 

Тимору) (Додаток Б). 

В навчальному курсі 10 класу «Географія: 

регіони та країни» застосування грошових знаків 

сприятиме більш детальному ознайомленню з 

особливостями економіки і культури певних країн і їх 

об’єднань, акцентує увагу на видатних об’єктах, що 

вважаються їх брендами або візитівками, дозволять 

виявити причини національної поваги до них і стане в 

нагоді у процесі формування толерантного ставлення 

до інших народів, мов і культур. 

Застосовуючи монети на уроках географії, 

учитель розширяє уявлення дітей про нестандартне 

(додаткове) джерело географічної інформації, якими є 

обігові монети та показати важливість географічних 

знань для характеристики їх художнього оформлення. 

Ефективне їх застосування дозволить дещо 

урізноманітнити форми і методи навчальної діяльності 

дітей, доповнити стандартний (усталений) хід уроку чи 

заняття новими елементами під час традиційного 

способу виконання практичних завдань. Деякі монети 
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(монети Сінгапуру, Непалу, Саудівської Аравії, 

Індонезії, ОАЕ, Бутану, Мальдівської республіки), які 

мають яскравий, естетичний дизайн та цікаве художнє 

оформлення, можна розглядати як своєрідну художню 

мініатюру, що у свою чергу підвищує зацікавленість 

учнів до вивчення певної теми. 

Цікавим інформативним картографічним 

завданням для старшокласників можна вважати 

складання тематичної нумізматично-географічної 

карти. Для виконання такого завдання на контурну 

карту Азії у відповідних місцях наклеюються 

роздруковані зображення металевих грошових знаків 

за певною тематикою (відомі історичні постаті, 

визначні культові споруди, мистецькі твори та їх 

фрагменти, відомі історико-архітектурні об’єкти, 

історичні місця та об’єкти, органічний світ тощо). 
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7. СЛОВНИК НУМІЗМАТИЧНИХ ТЕРМІНІВ 

 

Аверс – лицевий бік монети. Термін походить від 

французького avers, від латинського adversus – 

повернутий обличчям. В наш час аверсом в монетах 

вважається та сторона, на якій зображено знак, що 

гарантує справжність монети. Це, перш за все, 

державний герб, державна емблема, герб або гербове 

зображення феодального роду, представники якого 

мали право карбування власних монет. При відсутності 

герба або символом аверсом вважається сторона із 

зображенням правителя (божества), а при їх 

відсутності сторона з зображенням його вензелем, або 

ім’ям та титулом. У античних монет на аверсі як 

правило зображували божество даної місцевості. 

Аверсом давніх монет прийнято вважати той бік, 

зображення якої містить правове підґрунтя карбування 

даної монети ім’я, портрет та символ правителя. З ХІХ 

ст. на аверсі європейських монет, як правило 

зображено герб або портрет монарха. 

Вензель – поєднання першої літери імені 

правителя, його порядкового номера та корони, яка 

вказує його титул (герцог, король, імператор, тощо). 

Гурт – ребро, ободок монети, медалі. 

Оздоблення гурту виступає гарантією від підробок, 

тому що при створенні фальшивого виробу неможливо 

відтворити справжній гурт. 

Особливістю гурту частини рим. монет є його 

зубчата форма. На монетах античного періоду та епохи 
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середньовіччя гурт звичайно не оформлявся. Лише в 

нові часи йому часто надавалася форма орнаменту чи 

насічки, напр., у другій половині ХVIII ст. гурт рублів 

Російської імперії мав форму косої насічки. 

 

 

 

 

 

Гурти різних монет 

 

Монета – грошовий знак виготовлений з металу 

(золото, срібло, міді, мідних сплавів, сплавів нікелю та 

алюмінію. Монета – платіжний засіб. Панівні форми 

монети – кругла та овальна, винятки поодинокі. В 

монеті виділяють три складові: аверс – лицевій бік; 

реверс – зворотній бік; гурт – ребро. На кожній монеті 

є зображення (герб, ім’я, титул, зображення правителя) 

та легенда, яка містить назву міста, держави, рік 

карбування, назву монети). Термін походить від 

латинського слова moneta – один з епітетів богині 

Юнони (Juno Moneta), при храмі якої в 3 ст. до н.е. 

знаходився монетний двір. 

Монета – це універсальний платіжний засіб, 

тому що якість та вага металу підтверджена державою 

(державним штемпелем). Випускати монету може 

тільки суверенна держава, або згідно чинного 

законодавства її автономія (наприклад монети 

Великого Князівства Фінляндія у складі Російської 
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Імперії). Хоча в історії відомі випадки, коли власні 

монети карбували під час громадянських війн регіони, 

які прагли побудувати незалежну державу (Астурія – 

провінція Іспанії в 1939 карбувала свої монети, хоча і 

недовго). 

З появою паперових грошей роль монети, як 

основного платіжного засобу знижується, а в 20 ст. 

припиняється. Монети з дорогоцінних металів в наш 

час випускаються рідко (пам’ятні або ювілейні монети) 

і не мають суттєвого економічного значення. 

Монетний двір – підприємство, де карбують 

металеві монети, виготовляються ордени, медалі та 

інші відзнаки. 

Перший монетний двір був заснований у 

Давньому Римі при храмі Юнони Монети (звідси 

термін «монета»). Грецькі міста-держави Північного 

Причорномор’я – Тіра, Ольвія, Херсонес, Пантікапей 

випускали власну монету протягом всієї античної доби, 

інші міста – Керкінітіда, Феодосія, Німфей, Фанагорія, 

Горгіппія, Сіндіка карбували монету епізодично. 

Основним матеріалом для монет були мідь і срібло, 

рідше – золото. Техніка карбування була всюди 

однаковою. Спочатку у формах відливались круглі 

заготовки, на яких потім викарбовували зображення і 

легенди. Такі заготовки виявлені в Ольвії і Херсонесі. 

На тлі могутнього припливу та обігу срібної 

арабської монети внесок Київської Русі у грошовий 

обіг Східної Європи був скромним, але порівняно з 
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кількістю монет її сусідів він виглядав доволі 

переконливим. 

Монетний знак – відкарбовані на монетах 

маленькі літери або різного роду знаки – символи 

монетних дворів, монетних майстрів, різчиків 

монетних штемпелів та ін., які зустрічаються вже в 

античні та середньовічні часи. Так, в 1656-1657 pp. на 

монетній продукції Львівського монетного двору 

вміщувався герб м. Львова. 

Нумізматика – спеціальна історична дисципліна, 

яка вивчає історію карбування монет та грошового 

обігу по монетам, грошовим злиткам, монетним 

штемпелям, документам та іншим пам’яткам. 

Пробна монета – монета, виготовлена 

відповідно до моделі заздалегідь визначеної маси та 

форми, яка разом з іншими зразками подається для 

розгляду спеціальній комісії, що проводить відбір і 

приймає рішення про серійне карбування монет. 

Пробні монети виготовляють з дорогоцінних або 

недорогоцінних металів. Як правило, пробні монети 

зберігають в архіві монетного двору, вони рідко 

потрапляють до рук колекціонерів. 

Реверс (Revers) – зворотний бік монети, 

протилежий аверсу. Зазвичай на реверсі розміщується 

номінал монети. У спеціальній літературі немає єдиної 

думки щодо правил встановлення лицьової і зворотної 

сторони, у багатьох країнах існують свої власні 

правила визначення сторін монети. При визначенні 

реверсу монети слід керуватися порадами каталогів 
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країн-емітентів, що випустили монету. Зазвичай 

реверсом є та сторона монети, де розміщується номінал 

монети. 

В країнах з монархічним складом, де на монетах 

присутнє зображення правлячого монарха, аверсом 

вважається сторона монети з зображенням, а реверсом 

протилежна, в незалежності від присутності на ній 

герба чи номіналу. В деяких випадках монета могла 

нести зображення не монарха, а глави держави, 

зазвичай наділеного диктаторськими повноваженнями. 

Прикладом такої монети може слугувати англійська 

монета брод, де на аверсі був портрет лорда-

протектора Олівера Кромвеля, а на реверсі герб. 

В інших випадках, коли аверсом вважається 

сторона монети з гербом країни емітента, реверсом є 

протилежна сторона монети, в незалежності від того, 

чи є на ній позначення номіналу. 

Тираж монети – кількість монет певного типу, 

які карбувалися протягом одного року на певному 

монетному дворі. Щодо сучасних монет їх тиражі є 

відомими і відповідають потребам грошового обігу. 

Нумізматична наука займається визначенням тиражів 

античних та середньовічних монет, а також монет 

нового часу з метою дослідження політико-

економічного становища країни. Кількість 

відкарбованих монет буває різною і залежить від 

технічних показників монетних штемпелів та від 

металу, з якого вони виготовлені. 
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