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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)
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