
Інформація про стан забезпечення 

захисту прав національних меншин у 2020 році на Вінниччині 

Участь представників національних меншин у реалізації державної 

політики у сфері міжнаціональних відносин та захисту прав 

національних меншин. 

В області створено належні умови для розвитку етнічної, культурної та 

мовної самобутності представників різних національностей, підвищення їх 

ролі у суспільно-громадському житті області та налагодження 

конструктивного діалогу з органами виконавчої влади.  

З 2008 року в області діє координаційно-дорадчий орган національних 

спільнот – обласна рада представників національно-культурних товариств. 

До складу ради, який оновлено у грудні 2020 року, входять лідери 

зареєстрованих громадських організацій національно-культурного 

спрямування і представляють інтереси азербайджанської, білоруської, 

грузинської, єврейської, кримськотатарської, литовської, німецької, 

польської, ромської та чеської спільнот: 

 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові  

Назва громадської організації 

1 АБДУЛЛАЄВ 

Наміг Закіф огли 

голова громадської організації «Вінницька обласна 

азербайджанська община «ОГУЗ» 

2 АБУШОВ 

Теймур Аловсат огли 

голова   громадської    організації   «Вінницька міська 

громада азербайджанців «Атеш» 

3 БОРЖЕМСЬКИЙ 

Володимир Анатолійович 

голова обласного єврейського благодійного центру 

«Хесед-Емуна» 

4 ВОЙЦІЦЬКИЙ 

Юрій Романович 

голова громадської організації «Християнсько-

демократичний союз поляків» 

5 ГАВРИЛЮК  

Олена Андріївна 

голова Вінницької міської громадської організації 

«Конфедерація поляків Поділля ХХ століття» 

6 ГРИГОРИЧЕНКО 

Володимир Дмитрович 

голова Вінницької міської організації «Рома Поділля» 

7 ІЗЕДІН 

Ельдар Айдерович 

голова громадської організації «Кримці» 

8 ІЛЬНИЦЬКА 

Зінаїда Сергіївна 

голова громадської організації «Вінницьке національно-

культурне товариство німців «Відергебурт» 

9 КОЧЕЛАБА 

Володимир Анатолійович 

голова Вінницького обласного земляцтва білорусів 

10 ЛАНОВИК  

Лариса Ярославівна 

голова громадської організації «Голендерські чехи» 

11 МЕДВЄДЄВА 

Маргарита Дмитрівна 

директор Польського дому у м. Бар 

12 НАРСІА 

Мерабі Патікоєвич 

голова Вінницького обласного грузинського товариства 

«Арго» 

13 СЕНЧЕНКО 

Андрій Вікторович 

 

голова Вінницького регіонального центру культури та 

мистецтва циганського народу «Девлеса, ромале!» («З 

Богом, цигани!») 

14 СУГАК  

Василіус Леонідович 

голова центру литовської культури та історії «Сакалас» 

м. Вінниці 



15 ТРАХТЕНБЕРГ 

Рита Петрівна 

голова Вінницького обласного відділення єврейського 

агентства «Сохнут-Україна» 

16 ЦОДІКОВИЧ  

Олександр Аронович 

голова Вінницького обласного товариства єврейської 

мови та культури 

17 ЯКОВЕНКО 

Лідія Опанасівна 

голова громадської організації «Товариство поляків 

Брацлавщини «Відродження» 

 

Протягом 2020 року з метою забезпечення прав національних меншин в 

умовах карантинних обмежень було проведено 2 засідання обласної Ради 

національно-культурних товариств в он-лайн режимі, головними питаннями 

яких було:  

виконання у 2020 році Програми підтримки діяльності національно-

культурних товариств області, забезпечення міжконфесійної злагоди і 

духовно-морального розвитку Вінниччини на період 2016-2020 роки в 

умовах карантинних обмежень; 

обговорення та внесення пропозицій національно-культурними 

товариствами щодо проєкту нової Програми підтримки діяльності 

національно-культурних товариств області, забезпечення міжконфесійної 

злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини та співпраці із 

закордонними українцями на період 2021-2024 роки. 

 

Задоволення освітніх потреб національних меншин. 

Дошкільні заклади 

Мова виховання Кількість закладів/груп Кількість дітей, які 

виховуються цією мовою 

- - - 

 У всіх закладах дошкільної освіти мова виховання – українська. 

 

Заклади загальної середньої освіти 
Мова 

навчання або 

вивчення 

Кількість 

закладів з 

навчанням 

цією мовою 

Кількість 

учнів, які 

навчаються 

цією мовою 

Кількість 

учнів, які 

вивчають цю 

мову як 

предмет 

Кількість 

учнів, які 

вивчають цю 

мову 

факультативно 

іврит - - - 34 

польська - - 3180 1185 

російська 0/ у 4 закладах є 

окремі класи з 

навчанням 

російською 

мовою 

316 15949 1116 

чеська - - - 27 

 

У 4 закладах загальної середньої освіти області функціонує 21 клас, 

навчання в яких здійснюється російською мовою для 316 учнів, а  саме: 



1. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 

ім. Д. І. Менделєєва Вінницької міської ради»: 

а) кількість  навчальних предметів, які викладались російською мовою – 

21; 

б) перелік навчальних предметів, які викладались російською мовою: 

російська мова, математика, читання, література (інтегрований курс), історія 

України, всесвітня історія, правознавство, музичне мистецтво, образотворче 

мистецтво, фізичне виховання, алгебра, геометрія, фізика, хімія, 

природознавство, біологія, географія, трудове навчання, інформатика, основи  

здоров’я, мистецтво;  

в) кількість навчальних предметів, які викладались російською мовою та 

забезпечені підручниками відповідною мовою – 17; 

г) перелік навчальних предметів, які викладались російською мовою та 

забезпечені підручниками відповідною мовою: російська мова, математика, 

читання, література (інтегрований курс), історія України (крім 9 класу), 

всесвітня історія (крім 9 класу), музичне мистецтво (крім 7 класу), 

образотворче мистецтво (крім 7 класу), алгебра, геометрія, фізика, хімія, 

природознавство, біологія, географія (крім 9 класу), інформатика, основи 

здоров’я.  

2. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 6 Вінницької міської ради»: 

а) кількість  навчальних предметів, які викладались російською мовою – 

24; 

б) перелік навчальних предметів, які викладались російською мовою: 

російська мова, математика, читання, література (інтегрований курс), історія 

України, всесвітня історія, правознавство, музичне мистецтво, образотворче 

мистецтво, фізичне виховання, алгебра, геометрія, фізика, хімія, 

природознавство, біологія, географія, трудове навчання, інформатика, основи 

здоров’я, мистецтво, я у світі, я досліджую світ;  

в) кількість навчальних предметів, які викладались російською мовою та 

забезпечені підручниками відповідною мовою – 19; 

г) перелік навчальних предметів, які викладались російською мовою та 

забезпечені підручниками відповідною мовою: математика, мистецтво, я 

досліджую світ, російська мова, літературне читання, інформатика, 

математика, географія, біологія, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, 

трудове навчання, основи здоров’я, всесвітня історія, хімія, історія України, 

алгебра, геометрія, фізика. 

3. Бершадська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 2: 



а) кількість навчальних предметів, які викладались російською мовою – 

18. 

б) перелік навчальних предметів, які викладались російською мовою: 

математика, алгебра, геометрія, російська мова, література, природознавство, 

я у світі, біологія, географія, хімія, фізика, інформатика, історія України, 

всесвітня історія, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, трудове 

навчання, основи здоров’я;  

в) кількість навчальних предметів, які викладались російською мовою та 

забезпечені підручниками відповідною мовою – 18; 

г) перелік навчальних предметів, які викладались російською мовою та 

забезпечені підручниками відповідною мовою: математика, алгебра, 

геометрія, російська мова, література, природознавство, я у світі, біологія,  

географія, хімія, фізика, інформатика, історія України, всесвітня історія, 

образотворче мистецтво, музичне мистецтво, трудове навчання, основи 

здоров’я. 

4. Навчально-виховний комплекс: середня загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-гімназія м. Гайсин. 

а) кількість навчальних предметів, які викладались російською мовою – 

16;  

б) перелік навчальних предметів, які викладались російською мовою: 

російська мова, інтегрований курс «Література», історія України, всесвітня 

історія, основи правознавства, мистецтво, алгебра, геометрія, біологія, 

географія, фізика, хімія, трудове навчання, інформатика, основи здоров’я, 

фізична культура; 

в) кількість навчальних предметів, які викладались російською мовою та 

забезпечені підручниками відповідною мовою – 11;  

г) перелік навчальних предметів, які викладались російською мовою та 

забезпечені підручниками відповідною мовою: російська мова, інтегрований 

курс «Література», всесвітня історія, алгебра, геометрія, біологія, фізика, 

хімія, інформатика, основи здоров’я, фізична культура. 

 

Вищі навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації 
Мова навчання Кількість осіб, які 

навчаються цією мовою 

Кількість класів 

- - - 

У вищих навчальних закладах області мова навчання – українська. У 

Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського 

при факультеті іноземних мов функціонують кафедри німецької та 

англійської філології.  

 



Культурно-освітні центри (т.зв. недільні школи) 
Мова навчання Кількість осіб, які 

навчаються цією мовою 

Кількість класів 

- - - 

 

В області зареєстрованих недільних шкіл немає. При національно-

культурних товариствах німецької та польської спільнот працюють суботньо-

недільні школи та курси з вивчення національних мов. 

 

Задоволення культурних потреб національних меншин. 

Аматорські колективи національних меншин 

Назва 

національної 

меншини, чию 

культуру 

представляє 

аматорський 

колектив 

Кількість аматорських колективів, з них: 

 

танцювальний вокальний музичних інших 

азербайджанці  1   

білоруси  3   

євреї  1   

поляки 1 5  2 

роми 3 2   

росіяни     

чехи    1 

Всього: 19     

 

Центри культури національних меншин  

 
№ 

з/п 

Назва Центру культури 

національних меншин 

Адреса 

розташування 

ПІБ керівника 

центру 

Контактний 

телефон 

1 Центр національних 

культур Вінниччини 

м. Вінниця 

вул. Соборна, 15 А 
Нарсіа Мерабі 

Патікоєвич 

067-430-32-86 

2 Польський дім м. Бар м. Бар 

вул. Гагаріна,4  

Медвєдєва 

Маргарита 

Дмитрівна 

097-444-55-29 

 

Задоволення інформаційних потреб національних меншин 

Протягом 2020 року на «Телерадіокомпанії «Такт» м. Вінниця 

транслювалось десять радіопрограм польською мовою «Слово польське» 

тривалістю 10 хвилин, в якій розповідалось  про творчі здобутки та надбання 

польської громади Вінниччини. Радіопередача частково фінансувалась 

Програмою підтримки діяльності національно-культурних товариств області 

та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку 

України на період 2016-2020 роки. 



В області виходять наступні друковані ЗМІ, що видаються  російською 

мовою: 

1. «Винницкие реалии», міська, 1 раз на тиждень, 20 000 прим.; 

2.  «Кроссворд-клуб», загальнодержавна, 1 раз на місяць, 50 000 прим.; 

3. «100 сканвордов», загальнодержавна, 1 раз на місяць, 50 000 прим.; 

4. «Православний собеседник», загальнодержавна, 1 раз на місяць, 2 800 

прим.;  

5. «Трудоустройство», загальнодержавна, 2 рази в тиждень, 5 000 прим.; 

6. «Прихожанка», загальнодержавна, 1 рази на місяць, 1 000 прим. 

З 2012 року з ініціативи польського товариства «Християнсько-

демократичний союз поляків Вінниці» за підтримки Міністерства 

закордонних справ Республіки Польща щомісяця виходить газета польською 

мовою «Слово польське». 

5.3. Перелік книжкових видань мовами національних меншин впродовж  

2020 року: 

1. «Інтернет-освіта-наука-2020», автор В.Грабко, вид-во «ВНТУ» - 

російська-українська-англійська мови, 130 прим. 

2. «Скарби чеської кухні», автор проєкту Л. Лановик, вид-во- 

Видавничий дім «Гельветика» м. Херсон – чеська та українська мови, 100 

прим. 

 3. «Пісенний скарб чеської Миколаївки», автор проєкту Л.Лановик, 

вид-во Видавничий дім «Гельветика» м. Херсон, - чеська та українська мови, 

100 прим. 

 

Станом на 01 січня 2021 року бібліотечний книжковий фонд літератури 

мовами національних меншин та іноземними мовами в обласних бібліотеках 

складає: 

Назва мови Вінницька 

ОУНБ ім. 

К.А.Тімірязєва 

Вінницька 

обласна 

бібліотека 

для юнацтва 

Вініницька 

обласна 

бібліотека для 

дітей ім. 

І.Я.Франка 

Вінницька 

обласна 

наукова 

медична 

бібліотека 

Всього 

по 

мовам 

Англійська  11394 1093 2687 398 15572 

Білоруська  8 1   9 

Болгарська 59  1  60 

Вірменська  4    4 

Грецька  37 2   39 

Грузинська 3  4  7 

Італійська   5   5 

Іврит   5  5 

Ідиш 135    135 

Латишська 52    52 

Молдовська 14    14 



Німецька 7005 84   7089 

Польська  5519 163   5685 

Російська 580830 63882 32521 94814 771047 

Румунська 29  1  30 

Ромська 2    2 

Сербська   1  1 

Словацька   4  4 

Татарська 3    3 

Угорська 62  2  64 

Французька  560    560 

Чеська 51 2 4  57 

 

Відповідно до статистичної форми 80-а-рвк, бібліотечний книжковий 

фонд літератури мовами національних меншин в бібліотеках області загалом 

складає 9542875 примірники. 

 

Фінансова допомога на збереження і розвиток етнічної самобутності 

національних меншин 

У звітному періоді в області реалізовувались 3 галузеві програми, в яких 

передбачено видатки на задоволення культурних, мовно-освітніх, 

інформаційних потреб національно-культурних товариств, а саме: 

1. «Програма підтримки діяльності національно-культурних товариств 

області та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального 

розвитку України на період 2016-2020 роки» управління у справах 

національностей та релігій Вінницької облдержадміністрації, з якої на 

підтримку діяльності національно-культурних товариств області у 2020 році 

передбачено 205,0 тис. грн. та у зв’язку з відміною масових заходів через 

COVID-19 використано коштів на  суму141,75 тис. грн.  

 2. «Обласна Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-

2022 роки» управління культури і мистецтв облдержадміністрації, з якої на 

проведення культурно-мистецьких заходів для задоволення культурних 

потреб національних меншин області у 2020 році передбачено 3,5 тис. грн. та 

використано коштів на  суму 2,3 тис. грн. 

 3. «Обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 

2018-2022 роки», з якої профінансовано: у січні 2020 року проведення ІІІ 

етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури та 

з польської мови на суму 56,6 тис. грн. 

На обласному святі «Таланти Поділля – 2020» нагороджено 10 

переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з російської мови 

та літератури, з польської мови та 10 педагогів, що підготували переможців. 

З програми використано коштів на суму 17,0 тис. грн. 



Загальний обсяг видатків місцевих бюджетів, використаних у 2020 році 

на задоволення культурних, мовно-освітніх, інформаційних потреб 

національних меншин Вінницької області складає 221,15 тис. грн. 

 

Культурно-мистецькі та культурологічні заходи  

Заходи, проведені з проблематики міжнаціональних відносин та 

забезпечення прав національних меншин: 

№ Назва заходу Дата 

проведен

ня 

Коло учасників Що 

обговорювалось 

1 Літературно-мистецьке свято «Рідна 

мова – коріння нації» присвячене 

Міжнародному дню рідної мови 

21 

лютого 

Представники 

національно-

культурних товариств, 

керівництво області, 

управління у справах 

національностей та 

релігій, культури та 

мистецтв 

облдержадміністрації, 

представники 

Генерального 

Консульства РП у 

Вінниці 

Стан вивчення 

національних мов 

на Вінниччині, 

презентація 

азербайджанської, 

білоруської, 

єврейської, 

кримськотатарської, 

польської, ромської 

мов та івриту. 

2 Реалізація прав єврейської спільноти 

на відзначення національних свят на 

прикладі  свята «Пурім» 

09-10 

березня 

Представники 

єврейської спільноти 

області, керівництво 

управління у справах 

національностей та 

релігій 

облдержадміністрації 

Стан реалізації прав 

єврейської 

спільноти на 

збереження 

національних 

традицій та звичаїв 

3 Участь польської спільноти у 

Всепольському народному читанні 

польської літератури («Балладина» 

Юліуша Словацького) 

 

05 

вересня 

Представники 

польської спільноти 

області, Генерального 

Консульства РП у 

Вінниці, керівництво 

управління у справах 

національностей та 

релігій 

облдержадміністрації  

Стан реалізації прав 

польської спільноти 

Вінниччини на 

вивчення та 

популяризацію 

польської 

літератури та 

культури  

4 Зустріч творчих колективів польської 

спільноти Вінниччини у «Польському 

домі» м. Бар 

 

13 

вересня 

Творчі колективи 

польської спільноти 

Вінниччини, керівни-

цтво управління у 

справах національно-

стей та релігій 

облдержадміністрації  

Рівень творчої 

майстерності 

польських 

аматорських 

творчих колективів 

Вінницької області 

5 Участь творчих колективі польської 

та чеської спільноти у 

Всеукраїнських літературно-

мистецьких заходах 

жовтень Творчі колективи 

польської та чеської 

спільноти Вінниччини 

Стан реалізації прав 

національних 

спільнот на 

культурно-

мистецьке 

відродження  

6 Конференція Спілки поляків 

Вінниччини з нагоди 25-ї річниці  

створення організація в рамках ХХІ 

фестиваль польської  «Єднаймось, 

10 

жовтня 

Польська спільнота 

Вінниччини, Генераль-

ного Консульства РП у 

Вінниці, керівництво 

області та управління у 

Стан реалізації прав 

польської спільноти 

на національне 

відродження на 

прикладі 25-річної 



радіймо, співаймо!» справах 

національностей та 

релігій 

облдержадміністрації 

діяльності српілки 

поляків м. Вінниця 

Заходи з метою попередження та протидії дискримінації за расовою та 

національною ознаками: 
№ Назва заходу Дата 

проведен

ня 

Коло учасників Що 

обговорювалось 

1 Зустріч-спогади, присвячені 

Міжнародному дню пам’яті жертв 

Голокосту 

23 січня Представники 

єврейської спільноти 

області, керівництво 

управління у справах 

національностей та 

релігій 

облдержадміністрації, 

студенти навчальних 

закладів м. Вінниця 

Проблеми 

ксенофобії, расової 

та національної 

дискримінації 

тоталітарними 

режимами ХХ 

століття. 

2 Вшанування 79-ї річниці І-го 

масового розстрілу євреїв нацистами 

у П’ятничанському лісі м. Вінниця 

16 

вересня 

Єврейська спільнота м. 

Вінниця, керівництво 

управління у справах 

національностей та 

релігій 

облдержадмініістрації 

Відкриття нового 

приміщення музею 

Голокоста у м. 

Вінниця 

3 Урочисті збори, присвячені 

привітанню Краснер Цілі Аронівни з 

державною нагородою України 

орденом «За заслуги» ІІІ ступеня  

 

25 

вересня 

Керівництво 

управління у справах 

національностей та 

релігій 

облдержадмініістрації, 

єврейська спільнота 

Вінниччини 

Роль особистості у 

історичних подіях 

4 Відкриття та освячення пам’ятної 

дошки «Вічна пам'ять працівникам 

школи – жертвам політичних 

репресій (розстріляні 02.09.1937)» 

13 

листопад

а 

Товариство поляків 

Брацлавщини 

«Відродження», 

польська спільнота 

області, представники 

місцевої влади та 

релігійних організацій 

Вшанування пам´яті 

жертв сталінського 

режиму 

 

5 Відкриття нового приміщення музею 

пам’яті жертв Голокосту 

16 грудня Представники 

єврейської, ромської, 

грузинської та 

польської спільнот 

Вінниччини, 

керівництво управління 

у справах національ-

ностей та релігій 

облдержадмініістрації, 

ЗМІ 

Роль міжнародних 

та місцевих 

організацій у 

збереженні пам´яті 

про Голокост  

 

 Також, для задоволення духовних потреб представників національних 

спільнот Вінниччини, Вінницький обласний центр народної творчості 

надавав можливість переглядати у соціальній мережі Facebook та Youtube 

відео та фотоматеріали культурно-мистецьких заходів за участю творчих 

колективів національних товариств Вінниччини, а саме: 

обласне он-лайн свято національної кухні «Чим хата багата, тим і рада»  

(грудень) https://www.youtube.com/; 

https://www.youtube.com/


ХІV обласний фестиваль національних культур «Подільські барви» 

(https://youtu.be/q3YWw4jIylg); 

відео-презентація історії проведення обласного фестивалю національних 

культур «Всі ми діти твої, Україно!» (https://youtu.be/aruFAExLN5A). 

Інформація про роботу ромських національних товариств та діяльність 

ромських творчих аматорських колективів постійно висвітлюється в 

альманасі «Світлиця».  

У Вінницькій ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва протягом 2020 року проведено 

культурно-мистецькі заходи, спрямовані на інформайіно-просвітницький 

розвиток культури національних спільнот, а саме: книжкові виставки «Мова, 

рідна мова – пісня стоголоса» до Міжнародного дня рідної мови; журнальні 

публікації «Мови рідної розмай!»; «Без мови рідної й народу нашого нема..», 

«Мовна політика в законодавчому просторі України», жанрова виставка 

літератури для батьків і дітей польською мовою «В душі бринить струна 

єдина – родина, книга і дитина!»,  ілюстративні виставки до Міжнародного 

дня ромів «Роми: традиції і культура», «Мандрівний народ: роми на 

українських теренах» тощо. 

Окрім цього на базі Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва проведено 

культурно-мистецькі заходи он-лайн: відео-презентації «Два регіони – одне 

серце» (до 62-ї річниці підписання договору про співпрацю між 

Свієнтокшиським воєводством м. Кельце та м. Вінниця); «Христос воскрес! – 

десь пролунало. І на душі святково стало!» (до святкування католицької 

Пасхи); Різдвяний відео-калейдоскоп «На зустріч Божому Різдву!» (до Різдва 

Христового за григоріанським календарем); літературний он-лайн вечір 

«Повір і ти в різдвяне диво!» (до святкування  Різдва). Спільно з ГО «Центр 

Розвитку і Партнерства «Полонія» організовано навчальну економічно-

історичну гру для дітей та молоді, присвячену видатним польським жінкам 

XIX–XX століття.  

Обласною бібліотекою для юнацтва підготовлено он-лайн–презентацію 

«Магія циганських чар», де представлено інформацію про видатних 

особистостей з числа етнічних циган, їх культуру і побут, інтеграцію 

ромської національної меншини в українське суспільство, як складової 

впровадження європейських стандартів. 

В обласному художньому музеї проведено презентації виставок творів 

Закіра Сабірова з Таджикістану (березень–червень), єврейського художника-

кубіста Натана Альтмана «Альтман і Вінниця» (квітень – червень), сучасного 

індійського фотографа і фотожурналіста Капіша Гаура «Кольори Індії» 

(вересень), фоторепродукції французьких, австрійських та польських митців 

https://youtu.be/q3YWw4jIylg
https://youtu.be/aruFAExLN5A


«Галерея портретів магнатів Потоцьких» у Тульчинському палаці Потоцьких 

(жовтень – грудень). 

З метою популяризації творчості митців національних меншин на 

сторінці Facebook обласного художнього музею представлено мистецькі 

проекти: «Картина-пазл он-лайн» – «10 шедеврів світового мистецтва» 

(фондові твори митців Австрії, Білорусі, Франції), «Екслібрис: Люди і книги»  

(книжкові знаки графіків Італії, Іспанії, Бельгії, Чехії), «Виставка одного 

твору», «Експонат тижня» (твори митців Австрії, Бельгії/Фландрії, 

Німеччини, Франції), а також виставку фоторепродукцій робіт французького 

та польського митців XVIII-XIX ст. «Графіка Жана Норблена і Наполеона 

Орди» тощо.  

 

Міжнародні зв’язки та співпраця для прикордонних областей  

Протягом 2020 року в громадських організаціях національних спільнот 

Вінниччини проводились он-лайн заходи спільно з країнами їх історичних 

батьківщин.  

Так, на базі громадської організації «Вінницьке обласне відділення 

єврейського агентства «Сохнут Україна» щотиждня проводились віртуальні 

екскурсії он-лайн по країні Ізраїль на тему: «Цікаві та невідомі місця 

Ізраїлю». При організації працювала «Творча майстерня» для дітей віком 6-

14 років, де діти підвищували освітній рівень з історії та традицій 

єврейського народу. Також двічі на рік он-лайн відбувався дитячий лагер 

«Самеркест».  

За підтримки Американського єврейського об’єднаного розподільчого 

Комітету «Джойнт», члени обласного єврейського благодійного центру 

«Хесед-Емуна» та Вінницького обласного товариства єврейської мови та 

культури, через системи ZOOM та SKYPE брали участь в он-лайн – лекціях 

на теми: «Єврейська міграція початку ХХ-го століття», «Єврейська культура 

на мапі України», «Європейський письменник Шолом – Алейхем», «Авром 

Суцкевер: його склад і життя. Від винахідника слів до класика поезії 

незручною мовою» та «100 років Державному єврейському театру. Лекція 

Др. Леоніда Ройтмана». 

У грудні, на сторінці Facebook, відбулись он-лайн – лекція-концерт Д. 

Зісла Слеповича «Мистецтво бадхенів, єврейських весільних блазнів» 

https://www.facebook.com/yiddish.wjc та Національний Ідиш Фестиваль 

Хануки. 

В рамках проєкту присвяченого 75-й річниці завершення Другої світової 

війни та 100-річчю перемоги у польсько-більшовицькій війні 1920 року, 13 

вересня 2020 року у м. Бар проведено зйомки  виступів польських творчих 

https://www.facebook.com/yiddish.wjc


колективів з міст Вінниця та Хмельницький для створення он-лайн концерту 

під назвою «Міжнародні концерти єдності кресов’ян 2020». 25-27 вересня у 

форматі он-лайн продемонстровано спільні три концерти з України, Білорусі 

та Литви. 

Протягом звітного періоду у Центрі національних культур Вінниччини у 

дозволені періоди карантину двічі на тиждень проводились заняття з 

польської мови для представників польської спільноти. 

Для сприяння роботи Центру у 2020 році з Програми підтримки 

діяльності національно-культурних товариств області та забезпечення 

міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку України на період 

2016-2020 роки виділено 100,0 тис. грн. 

 

Задоволення релігійних потреб національних меншин 

Багатонаціональний склад населення Вінниччини зумовив його 

поліконфесійний характер. На даний час в області діє 2244 релігійні 

організації 48 конфесій. Для етнічних меншин, що проживають на території 

Вінницької області створено належні умови для функціонування 

притаманних їм релігій, надано рівні можливості для користування ними 

засобами масової інформації, налагодження тісних стосунків, співпраці із 

закордонними центрами та іноземними одновірцями. Також, за 

розпорядженням правлячого єпископа, керуючого Кам’янець-Подільською 

дієцезією Римсько-католицької церкви Леона Дубравського, богослужіння в 

релігійних громадах римсько-католицької церкви проводяться як 

українською так і польською мовами. В області не зафіксовано фактів 

порушення релігійних прав національних меншин з боку традиційних церков 

та органів державної влади. 

 


