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 06.02.2018 в рамках проведення методичного тижня професій «Контролер 

ощадного банку» та «Офісний службовець (бухгалтерія)» в каб.№12 

відбулась конференція на тему «Видатні українці на банкнотах». Захід 

організувала та провела викладач Пітух Л.І. 

 Захід присвячений відзначенню 100-річчя української національної валюти. 

У 1918 році Третій Універсал проголосив утворення суверенної Української 

Народної Республіки з власною національною валютою – гривнею. Перші 

банкноти національної валюти в обігу з’явилися 5 січня 1918 року (за 

старим стилем, 18 січня – за новим) 

 Однією з ознак державності є власна грошова одиниця. Для України 

національна грошова одиниця – віками омріяна, багатьма поколіннями 

виплекана ідея, що уособлює жадану незалежність, самоутвердження 

нації. Надто довгим, тернистим і складним виявився шлях України до 

суверенної гривні. Шлях, припорошений пилом століть… 

  Кожен народ вважає свої 
банкноти найкращими. Українці, 
не дивлячись на іронію і недовіру 
до гривні, все одно пишаються 
нею. Адже рідніше гривні для них 
немає. Різнокольорові, приємні 
на дотик папірці, та ще й з 
такою давньою історією! Чого ж 
не пишатися? 



Мета: 

 поглибити знання  учнів про видатних українців, які зображені на 
банкнотах; 

 через історію грошей проявити інтерес до вивчення історії своєї 
Батьківщини; 

 формувати в учнів комунікативну та інформаційну компетентність; 

 розвивати критичне мислення, здатність розв’язувати проблеми, 
працювати у колективі, бажати та вміти навчатися протягом життя; 

 формувати національні та загальнолюдські цінності, уміння визначати 
своє місце в суспільстві; 

 виховувати любов до України. 

Обладнання: ноутбук, проектор, презентація, виставка книг, відеофільми. 

Захід присвячений відзначенню 100-річчя української національної 
валюти.  

 



 В історії української державності були великі перерви, під час цих перерв провідниками 
народу ставали якраз духовні лідери, котрі не завжди займали державницькі посади, але 
змістом своєї діяльності сягнули таких висот, які, інколи перевершували навіть роль 
державних діячів. Ось чому для України і її валюти якраз підходять ті особи, що їх досить 
вдало було відібрано в результаті тривалих дискусій на початку 90-х років. Тут і монархи 
доби середньовіччя, і гетьмани, і президенти, і великі майстри слова. 

 І не дивно, що було віддано багато часу, сил, енергії для добору персоналій, зображених 
на наших гривнях, бо це найважливіший елемент на грошах будь-якої країни. Сучасна 
грошова система зазнала разючих змін як у способі виготовлення банкнот, так і у їх 
зовнішньому вигляді. Ви можете взяти у руки будь-яку купюру і зауважити, що на 
зворотному боці знаходиться певне зображення. 

 Українські гривні – не тільки грошові знаки. На них, у них – наша історія і наш загнаний 
колись у підпілля, але збережений патріотизм. Зацікавившись цим питанням, разом із 
учнями училища, ми дослідили кількість банкнот на яких зображені відомі особистості, 
ознайомилися з відомими пам’ятками культури, що зображені на зворотній стороні 
банкнот.  

 Захід проведено в цікавій пізнавальній формі з використанням сучасних інноваційних 
технологій. Слід відзначити підготовчу роботу з організації заходу, опрацювання учнями 
матеріалів, які сприяли формуванню уявлення про видатних українців на банкнотах. 



 Викладач. Доброго дня, шановні учні та педагоги. А чи 

знаєте ви, хто зображений на наших гривнях? Портрети на 

купюрах української гривні – це не просто прикраса, це 

данина поваги і вшанування пам’яті видатних українців. 

Давайте зараз згадаємо деяких з них. 

 Хто зображений на купюрах в 1-ну гривню, 2-і, 5-ть, 10-ть, 20-ть, 50-т...  

Дивимось ВІДЕО. 

 Часто, розплачуючись за чергову покупку в магазині, ми не 

замислюємося, що тримаємо в руках не просто засіб 

платежу, який дозволяє нам купити певну річ. Грошові 

купюри — такий же національний символ, як герб, гімн чи 

прапор країни, і навіть туристичне надбання. 

 



Гривня — одна з найдавніших та найгарніших валют 
Гривня у Київській Русі 
 На аверсі зазвичай карбували зображення самого князя, на реверсі — князівський родовий 

знак - тризуб. Про гривню згадується ще в “Повісті минулих літ” Нестора Літописця, коли 
князь Олег встановив варягам данину в розмірі 300 гривень за рік. Ідеться про 9 століття, а 
це доводить: українська гривня - одна з найдавніших валют світу. За її плечима щонайменше 
1200 років.  

 З української гривні бере початок і національна валюта нашого північного сусіда. Саме слово 
рубль жителі Київської Русі вживали ще у 12 столітті. Щоправда жодного стосунку до грошей 
воно не мало, а позначало обрубок, кляп чи затичку. Під час монголо-татарської навали 
срібні гривні стали ділити, рубаючи їх навпіл – так з'явилися рублі, тобто частина, обрубки 
гривні. 

 Гривня лишалась основною грошовою одиницею на Русі до 14 століття. 
Валюта в УНР 
 Надалі вона з’являтиметься в моменти здобуття Незалежності. Спочатку в 1918 році, коли 

УНР Четвертим універсалом проголосила себе “самостійною, ні від кого не залежною 
державою” та символічно повернула забуту на декілька століть гривню. 

 Оригінальний знак одразу запам'ятався українським патріотам. На Кожній банкноті було 
зазначено, що одна гривня дорівнює майже 9  (8,7) грамам щирого золота. Власного 
монетного двору не було, тож друкували в Берліні. 

Національна валюта 
• Коли країна здобула незалежність потрібно було випустити стільки грошей, що 

звернулися до канадської фірми, однак випустити 1, 5 мільярда купюр вона не могла 
• тож залучили ще й англійців. 
• Спочатку планували випустити гривні номіналом 3 і 25 гривень, та потім замінили на 2 

й 20. Відмовились й від випуску 3, 15 та 20 копійок.  
• Офіційно гривня ввійшла в обіг 25 серпня 1996. Обмінний курс: 100 тисяч карбованців 

за 1 гривню. 2-16 вересня унікальні 15 днів, коли в обігу одночасно використовували 2 
валюти.  

• У 2008 році комісія з естетики Міжнародного Фінансового Банку назвала гривню 
найгарнішою валютою світу.  



Валюта  Гри́вня (₴, код — UAH) — 
національна валюта України. 
Відповідно до Указу Президента 
України Леоніда Кучми та статей 
99 і 102 Конституції України 
протягом 2—16 вересня 1996 року в 
Україні була проведена грошова 
реформа. 

Гривня (укр. Гривня) UAH (980) - валюта України, названа на честь київської гривні, давньої 
грошової одиниці, що представляла собою злиток срібла. Гривня ділиться на 100 копійок. 
Назва «гривня» походить від прикраси із золота або срібла у вигляді обруча, який носили на 
шиї (тобто - на «загривку»). Найчастіше це були м'яко закруглені обручі, з кінцями у вигляді 
голів левів, прикрашені кольоровою емаллю. Перше згадування «гривні» у значенні грошової 
одиниці зустрічається в «Повісті минулих літ». Тобто вже у VIII-ІХ ст. при здійсненні 
торгових операцій, сплаті данини гривня використовувалась як міра ваги і розрахунків. В ХІ 
столітті слово «гривня» набуло іншого значення — вагового. Вага срібла могла складатися з 
певного числа однакових монет, тому поступово виник рахунок їх на штуки. Випуск 
гривневих банкнот розпочався завдяки прийняттю Українською Цетральною Радою Закону 
«Про грошову одиницю, биття монети та друк державних кредитових білетів» від 1 березня 
1918, і 6 квітня перші гривневі банкноти з'явилися в обігу. Випуск гривень продовжився 
проголошенням гетьманату на чолі з Павлом Скоропадським, згодом був припинений і знову 
відновлений з приходом до влади Директорії. Після поразки Директорії гривня припинила 
своє існування до 1991 року, коли в квітні 1991 року розпочалася робота над випуском нових 
грошей. В обіг гривня ввійшла згідно з Указом «Про грошову реформу в Україні» від 25 
серпня 1996. Грошова реформа в Україні проводилася 2- 16 вересня 1996 року, і з того часу 
гривня є грошовою одиницею України. 



Історія української гривні. "Горлинка" Нарбута 
5 січня 1918 року на території України були 
введені в обіг так звані "100 гривень УНР", 
виконані за ескізом художника-графіка 
Георгія Нарбута. Саме з цією купюрою 
пов’язаний вибір тризуба як символу 
Української Держави. 
Згідно з оголошеним ще в 1917 році конкурсом 
на найкращий проект грошового знаку, 
знаменний ескіз купюри номіналом в 100 
карбованців виконав український художник 
Георгій Нарбут (1886-1920), один із 
засновників Української Академії Мистецтв. 



  Викладач 

Усі ми звертали увагу на портрети, зображені на наших грошах. 
І якщо на доларах надруковані портрети американських пре-
зидентів, то на українських гривнях — культурних діячів і 
видатних гетьманів і князів. 

 Учень. 
Серед них є правителі Київської Русі — 
Володимир і Ярослав Мудрий, славетні 
гетьмани Іван Мазепа й Богдан 
Хмельницький, а також співці українського 
народу Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся 
Українка та Михайло Грушевський — перший 
президент УНР. 
Внесок цих людей у нашу історію культури й 
державотворення дуже значний і не залежить 
від номіналу купюри, на якій згадані діячі 
зображені.  



Хто і що зображено на українських гривнях 
 Банкнота 1 грн. 
Зображення Великого князя київського Святого Володимира. Він дуже 
зміцнив Київську Русь – першу давньоруську державу. При ньому відбулося 
хрещення Русі. Зворотний бік: Херсонес – стародавнє кримське місто, якому 
більше 2500 років … 
 Банкнота 2 грн. 
Зображено портрет Ярослава Мудрого, Великого князя Київського. 
Зворотний бік: собор Святої Софії, який в 1036 році звів Ярослав Мудрий. 
 Банкнота 5 грн. 
Зображений гетьман Богдан Хмельницький. Зворотний бік: Іллінська 
церква, яка знаходиться в с. Суботові з 1653 р., що в Черкаській обл. 
 Банкнота 10 грн. 
Зображенно портрет гетьмана Івана Мазепи. Зворотний бік – Києво-
Печерська лавра. 
 Банкнота 20 грн. 
Зображений Іван Франко, український письменник, новатор української 
поезії, вчений, громадський діяч. Зворотний бік банктнот – Київський 
оперний театр. 
 Банкнота 50 грн. 
Зображено портрет Михайла Грушевського, політичного і громадського 
діяча, історика, який очолював Центральну Раду України. Зворотний бік – 
будівля Верховної Ради України. 
 Банкнота 100 грн. 
Зображено портрет Великого Кобзаря -Тараса Шевченко. Зворотний бік – 
Софійська дзвіниця. Поруч – пам’ятник на схилі Володимирської гірки 
Святому Володимиру. 
 Банкнота 200 грн. 
Зображено портрет Лесі Українки, геніальної української поетеси. 
Зворотний бік – Луцький замок. 
 Банкнота 500 грн. 
Зображено портрет Григорія Сковороди, українського філософа і 
мислителя. Зворотний бік – Києво – Могилянська академія. 

 



Видатні українці на 
банкнотах 

Номінал   Чий портрет на банкноті 

1 гривня Князь Володимир Великий 

2 гривні  Князь Ярослав Мудрий 

5 гривень Гетьман Богдан Хмельницький 

10 гривень Гетьман Іван Мазепа 

20 гривень Іван Франко 

50 гривень Михайло Грушевський 

100 гривень Тарас Шевченко 

200 гривень Леся Українка  

500 гривень Григорій Сковорода 



Пам’ятки історії та культури 
України 
Номінал  Які визначні пам’ятки України зображені на 

банкноті 

1 гривня  Град Володимира в Києві 

2 гривні  Собор Святої Софії 

5 гривень  Церква в селі Суботові 

10 гривень Успенський собор Києво-Печерської лаври 

20 гривень Львівський оперний театр 

50 гривень Будинок української центральної ради 

100 гривень Кобзар  

200 гривень В’їздна вежа Луцького замку  

500 гривень  Києво–Могилянська академія  



ІВАН ФРАНКО НА УКРАЇНСЬКИХ ГРИВНЯХ 
У незалежній Україні, вшановуючи Івана Франка, 
як одного з найбільших і найдорожчих своїх 
духовних провідників його зображення перенесено 
на 20-ти гривневу купюру та випущено ювілейні 
монети номіналом 2 та 5 гривень. Про Івана 
Франка, як знавця економіки, банківської справи, 
статистики та історії впровадження і розвитку 
української гривні наша розповідь.  

З нагоди 330-річниці надання місту-фортеці Станіславів (нині Івано-Франківськ) 
Магдебурзького права львівською студією проектування грошей було виготовлено 
сувенірну банкноту під назвою „Один Беркут". Назву взято, очевидно, від повісті І. 
Франка „Захар Беркут", або назви птаха - беркута, родини яструбових, поширених 
виключно у Карпатах. З лицьового боку банкноти поміщено стилізований герб 
Станіславова, посередині портретне зображення Івана Франка, праворуч герб Івано-
Франківська. З протилежного боку банкноти по її параметру подано історичні етапи 
міста: „Заснування міста Станіславова - 1662 р., під владою Австрії, з 1772 р. - Австро-
Угорщини, 1-го листопада 1918 р. у складі ЗУНР, з 15 травня 1919 р. - під Польщею, у 
вересні 1939-го перейшло до складу Радянської України, від 1941-го під час німецько-
фашистської окупації у складі генерал-губернаторства, 27 липня 1944 року знову 
переходить до складу Радянської України. У 1962 році місто перейменовано на Івано-
Франківськ, від 24 серпня 1991 року в складі незалежної України". Ця банкнота була 
прообразом 20-гривневої української купюри. 



На аверсному боці купюри ближче до 
правого краю розміщено графічне 
зображення Івана Франка в сірих 
тонах. Окрім того лицьова сторона 
банкноти містить 
напис Національний банк України, 
номінал, вказаний числом та 
прописом, емблему Нацбанку у 
вигляді  гривни Київської Русі. 
1 вересня 2016 року вводиться в обіг 
пам'ятна банкнота номінальною 
вартістю 20 гривень, присвячена 160-
річчю від дня народження видатного 
українського письменника Івана 
Франка. Тираж банкноти — один 
мільйон штук. 



5,10 гривень 

 Папір не флюоресціює в 
ультрафіолетових променях, містить 
багатокольорові водяні знаки у вигляді 
портрета, що збігається з портретом 
на лицьовому боці купюри. Папір 
також містить двокольоровий водяний 
знак, захисну стрічку та захисні 
волокна.  
На цій купюрі зображен гетьман Іван 
Мазепа. 

 Папір не флюоресціює в 
ультрафіолетових променях, містить 
багатокольорові водяні знаки у вигляді 
портрета, що збігається з портретом на 
лицьовому боці купюри. Папір також 
містить двокольоровий водяний знак, 
захисну стрічку та захисні волокна.  
На цій купюрі зображен гетьман Іван 
Мазепа. 



50, 
100 

На цій банкноті зображен український письменник і 
художник Тарас Григорович Шевченко. 
29 грудня 2014 року, Національний банк 
України презентував банкноту 
номіналом 100 гривень зразка 2014 року з 
удосконаленою системою захисту. Банкнота 
номіналом 100 гривень зразка 2014 року має 
переважаючий жовто-оливковий колір і тонований 
під цей колір банкнотний папір. Розмір нової 
банкноти аналогічний розміру банкноти номіналом 
100 гривень зразка 2005 року. 

На реверсному боці банкноти по центру розміщено гравюрне 
зображення будинку Української Центральної Ради, оточене з 
обох боків фігурами селянки зі снопом та робітника, що 
використовував Георгій Нарбут на стогривневій 
банкноті 1918 року. 
На аверсному боці банкноти ближче до правого краю розміщено 
графічне зображення Михайла Грушевського. Також лицьовий 
бік банкноти містить зображення Малого Державного Герба 
України 

https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/100
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%BF_(%D0%B2'%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/100_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/100_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/100_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


Висновок 
Викладач. Однією з ознак державності є власна грошова 

одиниця. Для України національна грошова одиниця - віками 
омріяна, багатьма поколіннями виплекана ідея, що уособлює 
жадану незалежність, самоутвердження нації. Надто довгим, 
тернистим і складним виявився шлях України до суверенної 
гривні. Шлях, припорошений пилом століть... 

Усі ми знаємо й шануємо видатних українських поетів 
Т.Шевченка, І. Франка та Лесю Українку. Їхнє полум'яне слово 
надихало народ на боротьбу проти загарбників, додавало сил за 
скрутних часів. З великою любов'ю та ніжністю оспівували вони 
красу рідного краю, щиро вболівали за долю поневолених людей. 

Тож ми бачимо, що завдяки своєму внеску в історію українського 
народу ці видатні діячі були увічнені на національній валюті. 
 


