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РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ЗВО 

УКРАЇНИ 

 

Анотація. У статті здійснено комплексний аналіз вітчизняних і 

зарубіжних напрацювань з питань обдарованості в цілому та обдарованості 

студентської молоді зокрема; обґрунтовано поняття “обдарованість”; 

розкрито змістове наповнення провідних понять проблеми. Висвітлено і 

систематизовано ознаки, види, функції та узагальнено якості обдарованої 

особистості. (не менше 1 800 символів із пробілами) 
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DEVELOPMENT OF STUDENTS’ TALENTS IN UKRAINIAN HIGHER 

EDUCATION SCHOOLS 

 

Summary. The article provides a comprehensive analysis of the national 

and foreign research on talents in general and the talents of university students in 

particular; the concept of “talent” have been substantiated; the semantic content 

of the leading concepts of the problem outlined. The features, types, functions and 

qualities of a gifted personality have been highlighted and systematized. (не 

менше 1 800 символів із пробілами) 

Key words: talent, gifted students, institutions of higher education, Ukraine. 

 

Вступ / Introduction 

… 

Аналіз останніх досліджень / Analysis of recent publications 

… 

Мета статті / The purpose of the article 

… 

Виклад основного матеріалу / Presentation of the main material 

… 

Висновки / Conclusions 

… 

 

Література 

https://publons.com/researcher/2899891/oresta-karpenko/


Чудновський В.Е., Юркевич B.C. Обдарованість – це унікальність 

кожної особистості. Обдарована дитина. 2005. № 2. С. 2–7. 

 

References 

Chudnovskyy, V., & Yurkevych, V. (2005). Obdarovanist – tse unikalnist 

kozhnoyi osobystosti [Giftedness is the uniqueness of each individual]. 

Obdarovana dytyna – Gifted Child, 2, 2–7 [in Ukrainian]. 


