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1. Саух Петро Юрійович (доктор філософських наук, професор, 
ректор Житомирського державного університету імені Івана 
Франка) – голова оргкомітету. 

2. Поліщук Олена Петрівна (доктор філософських наук, 
професор, завідувач кафедри естетики, етики та 
образотворчого мистецтва Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, директор Центру естетичної 
антропології та етнокультурології при Житомирському 
державному університеті імені Івана Франка) – заступник 
голови оргкомітету, спікер баркемпу. 

3. Яцик Ірина Станіславівна (кандидат філософських наук, 
доцент кафедри естетики, етики та образотворчого мистецтва 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
заступник директор Центру естетичної антропології та 
етнокультурології при Житомирському державному 
університеті імені Івана Франка) – заступник голови 
оргкомітету, модератор баркемпу. 

4. Колесник Наталія Євгенівна (кандидат педагогічних наук, 
доцент, заступник директора з наукової, міжнародних та 
регірнальних зв’язків ННІП, доцент кафедри естетики, етики 
та образотворчого мистецтва Житомирського державного 
університету імені Івана Франка). 

5. Піддубна Оксана Михайлівна (кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри естетики, етики та образотворчого мистецтва 
Житомирського державного університету імені Івана Франка). 

6. Ямчинська Галина Володимирівна (доцент кафедри естетики, 
етики та образотворчого мистецтва Житомирського 
державного університету імені Івана Франка). 

7. Коваль Тетяна Вікторівна (аспірант кафедри філософії 
Житомирського державного університету імені Івана Франка) 
– секретар баркемпу. 
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 ПЛАН 
БАРКЕМПУ „ТАЛАНТ ТА ЙОГО ВИЯВИ” 

 
23.05.2012 

 
 

1140 – 1200 
 
Реєстрація учасників баркемпу 

 
1200 – 1210 Привітальне слово ректора Житомирського 

державного університету імені Івана Франка, 
д.філос. н., професора Сауха П.Ю. 
 

 
1210 – 1225 Презентація «Наш  науковий партнер - 

Зеленогурський університет (Польша)» 
(Поліщук О.П., д. філос. н., професор)  
 

 
1225 – 1235 Вручення нагород переможцям конкурсу художніх 

робіт «Гендерна рівність - вихід є!»  
 

 
1235 – 1250 Презентація «Наш інноваційний кейс на 

Міжнародному форумі інноваційних ідей у 
Мінську» 
(Яцик І.С.., к. філос. н..) 

 
 

1250 – 1300 Вручення грамот Всеукраїнської молодіжної 
організації «Союз обдарованої молоді» 
 

 
1300 – 1320   Брейк-чай і шоколадне фондю під гаслом: 

«Талановитій людині потрібен шоколад»  
 

 
1320– 1340 

 

 
Експрес-опитування «Основні ціннісні орієнтації 
талановитої людини: моя позиція» 

 
1340 – 1345 

 
Заключне слово. Підведення підсумків баркемпу 
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ПРОГРАМА  
БАРКЕМПУ „ТАЛАНТ ТА ЙОГО ВИЯВИ” 

1. Привітальне слово ректора Житомирського 
державного університету імені Івана Франка, д. 
філос. н., професора Сауха П.Ю. 

2. Презентація «Наш  науковий партнер - 
Зеленогурський університет (Польша)» 
Поліщук О.П., д. філос. н., професор, завідувач кафедри естетики, етики 
та образотворчого мистецтва Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, директор Центру естетичної 
антропології та етнокультурології при Житомирському державному 
університеті імені Івана Франка  

3. Вручення нагород переможцям конкурсу художніх 
робіт «Гендерна рівність - вихід є!»  

4. Презентація «Наш інноваційний кейс на 
Міжнародному форумі інноваційних ідей у 
Мінську» 
Яцик І.С.., к. філос. н., доцент кафедри естетики, етики та 
образотворчого мистецтва Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, заступник директора Центру естетичної 
антропології та етнокультурології при Житомирському державному 
університеті імені Івана Франка  

5. Вручення грамот Всеукраїнської молодіжної 
організації «Союз обдарованої молоді» 

6. Брейк-чай і шоколадне фондю під гаслом: 
«Талановитій людині потрібен шоколад» 

7. Експрес-опитування «Основні ціннісні орієнтації 
талановитої людини: моя позиція» 

8. Заключне слово. Підведення підсумків  
Поліщук О.П., д. філос. н., професор, завідувач кафедри естетики, етики 
та образотворчого мистецтва Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, директор Центру естетичної 
антропології та етнокультурології при Житомирському державному 
університеті імені Івана Франка  
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