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списку літератури оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного 

стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання»; 2) другий, «References», необхідний для 

коректного індексування посилань статті наукометричними та пошуковими системами; він 

дублює перший список латиною та наводить кириличні джерела у транслітерованому 

вигляді та перекладі (назви дослідження автора) відповідно до стилю APA.  

!!! Більш детальна інформація щодо вимог до оформлення «References», а також вимоги 

до оформлення посилань в тексті міститься на сайті збірника на сторінці «Авторам».  
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вони опубліковані на території росії та білорусі. 
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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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