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СТИЛОВИ УЧЕЊА КАО ФАКТОР ПОСТИГНУЋА

Резиме: У раду се полази од става да не постоји такав начин учења који је једнако ефикасан 
за све ученике, те да најбоље резултате даје примена различитих стилова учења којима се 
задовољавају разноврсне потребе различитих ученика. После детаљног и обухватног прегледа 
одређења стилова учења, аутор нас упознаје са систематизацијом типологија стилова учења 
које су у истраживањима најчешће коришћене, односно са перцептуалним модалитетом, 
начином обраде података и особинама личности као критеријумима класификовања стилова 
учења. У раду је, уз то, представљен Модел когнитивних профила Луиз Краус као пример 
типологије стилова учења који садржи кључне елементе и других типологија, што га чини 
репрезентативним моделом стилова учења уопште. Посебна пажња је посвећена указивању 
на практичну применљивост разматраног психолошког проблема.
Кључне речи: стилови учења, ученици, школско постигнуће.

Постоји јасна разлика између познавања стилова учења и њиховог кориш-
ћења у процесу учења. Не може се, на пример, очекивати од ученика да свесно 
и намерно примењује стил учења који му највише одговара ако не поседује ни 
елементарна знања о овом психолошком проблему. С друге стране, само позна-
вање различитих стилова учења не гарантује и њихову примену у складу са инди-
видуалним карактеристикама особе која учи. Између познавања стилова учења 
уопште и коришћења оног стила учења који је за конкретну особу најделотвор-
нији посредују сазнања до којих се дошло научним проучавањем ове пробле-
матике. С обзиром да је проучавање стилова учења у нашој земљи тек у зачетку, 
основни циљ овог рада је да упозна стручну и научну јавност са досадашњим 
сазнањима о стиловима учења као фактором постигнућа ученика добијеним 
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емпиријским истраживањима овог проблема у иностранству, као и да пружи 
увид у систематизацију стилова учења коришћењем различитих критеријума. 

Мада је давно речено да зна довољно онај који зна како да учи, прегледом 
психолошке литературе о стиловима учења се може утврдити да још увек не 
постоји јединствен одговор на питање како учити, као и да се даље и дубље 
отишло у трагању за одговорима на питање зашто учимо, него како учимо. 

Бројне теорије учења објашњавају механизам учења. Тако су, на пример, 
бихејвиористичке теорије оријентисане ка утврђивању улоге поткрепљења стиму-
луса у ситуацији учења, когнитивистичке ка унутрашњим, менталним процесима, 
хуманисти верују да је учење вођено индивидуалним избором и одговорношћу 
и да је под утицајем људске природе и емоција, а социјални психолози да је 
учење функција интеракције индивидуе са окружењем. Теорије ужег опсега 
објашњавају конкретне проблеме везане за процес учења. Али, како учимо? 

Као и у општем случају, кад је о учењу реч, одговор на питање зашто не 
мора да садржи у себи одговор на питање како. Ученици и студенти у решавању 
тога како уче или како ће учити прибегавају покушајима, случајном избору, 
усклађивању начина учења са структуром градива или са начином рада аутори-
тета у одређеној области. Стога се успех или неуспех у учењу у већој мери може 
приписати деловању среће, поред одређених особина личности које несумњиво 
утичу на постигнуће (Квашчев и Радовановић, 1977, Ђурић, 1997), него кориш-
ћењу начина учења који ученику највише одговара и који, сходно томе, даје нај-
боље резултате. 

С друге стране, већина наставника се бар понекад у току наставе сусрета-
ла са незаинтересованим погледима ученика или студената који су их прекидали 
питањима типа “Да ли ће то бити на испиту?” нестрпљиво чекајући крај преда-
вања. Таква предавања, колико год била брижљиво припремана (сам термин пре
давања који се одомаћио у свакодневном говору упућује на доминантни начин рада 
наставника), пример су опште прихваћеног става у традиционалним школама да 
сви ученици користе управо онај стил учења који у школи преовлађује, односно 
да користе један исти стил учења.

Појам и одређење стилова учења

Стилови учења су, најједноставније речено, начини учења. Свима је, из 
властитог искуства, познато да неке особе лакше уче и брже памте кроз дискусију 
са другима, а неким је неопходна апсолутна тишина да би се сконцентрисали на 
садржај који треба да науче. Неке особе стварају слике у глави о ономе што уче, 
а друге, опет, најефикасније уче слушајући градиво већ док га наставник излаже. 
Имајући у виду све различитости у начинима учења појединих особа, чини се да 
има онолико различитих начина учења колико има и особа које уче. Међутим, 
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колико год деловали на први поглед разнородно, стилови учења као психолошки 
термин поседују низ заједничких елемената који оправдавају њихово проучавање 
у склопу фактора који утичу на школско постигнуће. 

Тако, на пример, ученици који користе стил учења који им највише одговара, 
без обзира о ком стилу учења се ради, лакше уче, брже памте и имају позитивнији 
став о садржају који уче у поређењу са оним ученицима који прилагођавају свој 
начин учења градиву који уче или начину рада предметног наставника (Agosino 
& Hsi, 1995; Kramer-Koehler, Tooney & Beke, 1995; Mc Keachie, 1995; Montgomery 
and Groat, 2000; O`Connor, 2000). Штавише, емпиријским истраживањима стилова 
учења је утврђено да већ само свест о томе да постоје различити стилови учења, као 
и да постоји начин рада који одређеном ученику одговара више од других, изазива 
позитивне промене у приступу раду и ученика и наставника (Blackmore, 1996). 

Дефинисати стилове учења као начине учења, иако на први поглед једно-
ставно и разумљиво, уствари је непотпуно. Из ове дефиниције је, на пример, 
нејасно да ли се тај начин учења односи само на начин опажања и обраде инфор-
мација или подразумева и утицај социјалних фактора или, можда, расположења 
на само учење. Или, да ли се начин учења мења у зависности од ситуације за 
учење или је релативно трајан? 

У циљу прецизнијег одређења овог појма, Коцински (1984) стил учења 
дефинише као начин на који особа најчешће учи или начин на који особа нај-
боље учи. По овој дефиницији коришћење одређеног стила учења зависи од при-
падности поједином типу личности. Преференција одређеног стила учења пред-
ставља, дакле, рефлексију типа личности, односно стил учења је манифестација 
склопа особина личности. Повезаност стилова учења и особина личности особе 
која учи указује да су стилови учења релативно трајно својство личности, те да 
се и сами могу посматрати као особина личности.

Значајан допринос конкретизацији дефиниције стилова учења омогућено 
је настојањем да се овај појам јасно одвоји од сродних или сличних термина. 
Мада схватања о обухватности појмова стила учења и когнитивног стила иду чак 
понекад дотле да се ови појмови користе у синонимном значењу, стил учења је 
општији појам у односу на когнитивни стил (Радовановић, 1982, Гојков, 1995). 
Когнитивни стил се користи, како сам назив указује, као средство решавања про-
блема, мишљења, опажања и памћења (дакле, когнитивни аспект функционисања 
особе у ситуацији учења), а стил учења, поред когнитивне, садржи и друге 
компоненте, као и њихову комбинацију. Стил учења је општији појам и у односу 
на стратегије учења. Стратегије учења су методе које ученик користи да би 
побољшао разумевање, интеграцију и задржавање нових информација (Weinstein 
& Meyer, 1991). Из чињенице да се стратегије учења односе на елаборацију, орга-
низацију, разумевање, метакогницију и управљање изворима знања произилази 
да обухватају широки спектар когнитивних процеса и вештина. За разлику од 
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стилова учења које одликује релативна трајност, стратегије учења су подложне 
контроли и промени у току учења (Pintrich & Johnson, 1990). Ученик, значи, при 
учењу користи један те исти стил учења који је производ његових особина лич-
ности и више различитих стратегија које конструише или одабира у зависности 
од врсте задатака и других околности.

Најпотпунију и, сходно томе, највише цитирану дефиницију стилова учења 
формулисао је Киф (Keeffe, 1987). По Кифу, стилови учења су когнитивне, афек
тивне и физиолошке црте личности које представљају релативно трајан индикатор 
(тога) како ученици опажају и како се односе према средини која служи као извор 
знања. Из ове дефиниције произилазе следеће битне одреднице стилова учења:

•	 Стилови учења су црте личности што одређује њихову релативну трај-
ност, односно доследност у понашању;

•	 Стилови учења обухватају когнитивни, афективни и физиолошки 
аспект функционисања особе у ситуацији учења, при чему
♦	 когнитивни аспект функционисања одређује начин опажања и 

обраде информација,
♦	 афективни аспект функционисања обухвата подручја као што су 

пажња, емоције и вредновања, те утиче на селекцију дражи, прио-
ритет у приступу различитим врстама садржаја, очекивања, појаву 
анксиозности и фрустрација, итд., 

♦	 физиолошки аспект функционисања се односи на специфичности 
које су условљене реакцијама организма на физичку и социјалну 
средину, као и здравственим стањем особе, на пример, умор, навике 
исхране, дневни ритам активности, тешкоће у читању услед слабог 
осветљења, тешкоће у концентрацији због буке или гужве, итд.;

•	 Комбинације ова три аспекта функционисања обезбеђују јединствени 
приступ учењу унутар унапред одређених категорија, односно стилова 
учења;

•	 Стилови учења представљају производ интеракције особе и окружења 
које, поред физичког, подразумева и утицај других особа (нпр. нас-
тавници, родитељи, вршњаци) у ситуацији учења, те чине релевантан 
извор знања.

врсте стилова учења

У истраживањима стилова учења аутори су првенствено били оријентисани 
ка утврђивању група људи који користе сличне начине опажања и тумачења ситу-
ација. У трагању за коначним (исцрпним) бројем категорија помоћу којих је могу-
ће сврстати особе по сличности у приступу учења, уз све разлике унутар поједи-
них категорија које се не могу занемарити, сведоци смо постојања великог броја 
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различитих стилова учења и недоследне примене критеријума при њиховој класифи-
кацији. Не постоји опште прихваћена класификација/е стилова учења. Прегледом 
релевантне литературе могуће је на основу учесталости коришћења у истраживањима 
стилова учења издвојити неколико критеријума поделе стилова учења. 

У класификовању стилова учења најчешће се користе следећи критеријуми:
•	 перцептуални модалитет/и,
•	 начин обраде информација и
•	 особине личности.
Перцептуални модалитет као критеријум поделе стилова учења (Rief, 

1993, Conner, 1996) односи се на биолошке реакције организма на физичко окру-
жење. Сваки ученик при усвајању знања предност даје информацијама које до-
бија преко одређеног чулног модалитета, те користећи те информације најефикас-
није учи. Основну типологију стилова учења према перцептуалном модалитету 
чине:

• визуелни,
• аудитивни и
• тактилни/кинестетички стил учења.
Свако од нас веома лако може препознати ком чулном модалитету даје 

предност при усвајању информација. Замислите, на пример, да неку особу поново 
сретнете после неколико година. Ако се сећате лика или места где сте се срели, 
а не памтите име, вероватно спадате у визуелне типове, ако се сећате имена или 
онога што сте причали, спадате у аудитивне типове, а  ако се сећате оног што сте 
заједно радили – у тактилне или кинестетичке.

Како тумачите нечије расположење? Да ли на основу израза лица? Или, на 
основу боје гласа? Или, покрета и положаја тела?

Начин обраде информација као критеријум поделе стилова учења 
(Kolb, 1981, 1984; Lumsdaine&Lumsdaine, 1995) наглашава разлике међу особама 
у начину опажања, организовања и задржавања информација, што се одражава 
на начин мишљења и решавања проблема. Основу овог критеријума чини идеја о 
различитом функционисању леве и десне хемисфере мозга.

Несумњиво је важно да ли особа при учењу предност даје конкретним 
или апстрактним информацијама. Исто тако, за одговарајући приступ учењу је 
важна и преференција одређеног чулног модалитета. Међутим, ово су само издво-
јене информације о појединим сегментима који учествују у процесу учења, те 
не омогућавају објективно и потпуно сагледавање разлика међу особама у начи-
нима учења уопште. Отуд се особине личности као критеријум поделе сти
лова учења (Myers-Briggs, 1986; Schroeder, 1993; Felder, 1988, 1993, 1996) који 
полази од њихове утемељености у теоријама о психолошким типовима издваја 
као најцеловитији приступ сагледавања разлика међу особама у начинима учења.
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Пример тиПологије стилова учења: 
модел когнитивних Профила луиз краус

Као пример типологије која користи особине личности као критеријум 
поделе стилова учења у раду је представљен Модел когнитивних профила 
Луиз Краус (Krause, 1996). За разлику од осталих приступа проучавању стилова 
учења, Луиз Краус  заступа став да свако од нас поседује мноштво способности 
специфичних за различите стилове учења. Познавање стилова учења нам помаже 
да у себи препознамо онај стил који је најизраженији, али нам показује и како да 
развијемо вештине у мање израженим сферама личности. Осим тога, можда још 
важније је да овај модел не разматра само како долазимо до информација,  што, 
на пример, перцептуални модели чине, већ шта радити са информацијама када 
их већ имамо. Оријентацију ка специфичним начинима мишљења и доношења 
одлука овај модел наглашава самим називом - Модел когнитивног профила 
(Cognitive Profile Model). 

Полазећи од Јунгове теорије о психолошким типовима, Краусова развија 
дводимензионални модел стилова учења који представља скраћену и адаптирану 
верзију Мајерс-Бригзове типологије, засноване, такође, на Јунговој типологији. 
Овај модел укључује у себе два од четири Јунгова биполарна показатеља који су 
најдискриминативнији за потребе испитивања стилова учења, што је претходно 
проверено истраживањима (Silver, 1980, Silver&Strong, 1980, 1981, Hansen, Silver 
and Strong, 1981, prema Krause, 1996). Дводимензионални модел стилова учења 
Краусове представљен је на графикону бр.1.

Графикон бр.1. Дводимензионални модел стилова учења Краусове
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X–оса или хоризонтална оса представља димензију која описује начин доно-
шења одлука одређене особе. Мада је у оригиналном Јунговом раду супротно, 
пракса је модификовала полове ове димензије, па је мислилац (thinker) на левој 
страни, а емотивац (feeler) на десној страни овог континуума. Мислилац доноси 
одлуке базирајући их на чињеницама и информацијама, за разлику од емотивца ко-
ји своје одлуке заснива на осећањима, личним вредностима и интерперсоналним 
релацијама. 

На пример, замислимо да је уторак, десет сати увече, пријатељи свраћају 
код вас и позивају вас да заједно проведете остатак вечери у једном луксузном 
ресторану. Оно што се одиграва у вашој глави када добијете такав предлог 
дефинише ваш начин доношења одлуке.

Емотивац ће мислити: Ко ће још бити тамо? Како ћу се провести? 
Шта да обучем да бих изазвала утисак какав желим? Да ли ће мој одлазак сада 
узнемирити моје родитеље? Сва могућа питања се, дакле, односе на нас, људе 
око нас, интерперсоналне односе, итд.

Мислилац ће, пак, мислити: Колико ће то коштати? Имам ли довољно 
новца? Да ли ћу моћи да се пробудим сутра ујутру за посао/школу? Ова питања 
упућују на његову усмереност ка чињеницама, детаљима, итд.

Начин на који доносимо одлуке описује шта мислимо или осећамо да је 
важно у информацији коју имамо и шта желимо да научимо из ње. Осим тога, 
описује и шта смо чули, шта ћемо слушати и шта ћемо од тога задржати.

Y–оса или вертикална оса представља димензију која се односи на врсту 
информација којој особа даје предност при учењу. На једном полу ове димензије 
налази се сензорни (sensor), а на другом интуитивни (intuitive) ученици. 
Карактеристике сензорних и интуитивних ученика наведене су у табели бр.1.

Табела бр.1: Карактеристике сензорних и интуитивних ученика

СЕНЗОРНИ УЧЕНИЦИ ИНТУИТИВНИ УЧЕНИЦИ
– предност дају конкретним 

информацијама које долазе кроз чула 
(важно им је да могу да да виде, чују, 
помиришу или пробају)

– склони практичном раду
– решавају проблеме користећи већ 

знане процедуре
– не воле неочекиване заокрете и 

компликоване задатке
– бирају посао који захтева прецизност
– обраћају пажњу на детаље
– имају проблема у баратању симболима
– пажљиви су, али могу бити спори

– предност дају информацијама које 
произилазе из размишљања, сећања, 
имагинације

– усредсређени ка апстрактним 
концептима, теоријама и формулама

– склони маштању
– воле разноврсност у раду и 

компликоване задатке
– досађују се када је превише детаља и 

понављања
– имају смисла за истраживачки рад, 

успешни у научним каријерама
– брзи су, али могу бити непажљиви
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Укрштањем полова представљених димензија добијају се показатељи 
индивидуалних разлика у учењу - стилови учења. То су:

•  сензорни мислилац,
•  сензорни емотивац,
•  интуитивни мислилац и
•  интуитивни емотивац.
Сензорни мислилац при учењу напредује од детаља ка концептима 

и теоријама. Ради организовано, систематично и поступно. Овај тип ученика 
најбоље учи сам, користећи понављање и вежбање. Лако памти оно што је учио 
понављајући, а избегава нове типове задатака који немају експлицитно упутство. 
Има изражену потребу за правовременом повратном информацијом која, за овај 
тип ученика, може да буде само тачна или нетачна. Ако открије да при учењу 
одређених садржаја није јасно дефинисано шта је исправан резултат, осећа се 
фрустрирано. Одговарају му провере знања путем објективних тестова знања где 
његова моћ репродукције долази до пуног изражаја.

Сензорни емотивац је, као и сензорни мислилац, оријентисан ка кон-
кретном схватању датог садржаја за учење. Најбоље учи када прича о ономе 
што учи, па су ови ученици најпродуктивнији када уче са неким. Због изражене 
емотивности градиво најлакше памте када постоји могућност успостављања 
релације са властитим искуством и примерима из окружења. У школској ситуацији 
ови ученици се најлакше препознају по томе што много причају на часовима и 
бивају често опомињани због тога. Наставници који запосле ове ученике тако 
што усмере ту причу ка проблемима који се на часу разматрају, развијају код 
њих когнитивне процесе квалитативно другачије од оних који се развијају само 
слушањем оног што други причају. 

Интуитивни мислилац најбоље учи када има увид у целину. Сматра да 
се, када се то постигне, делови сами уклапају у целину. Ове ученике одликује 
логичко размишљање и закључивање, као и способност уочавања правилности и 
законитости. Имају изражену потребу за разумевањем оног што уче и настоје да 
нови материјал обраде сами пре обраде на часу и евентуалне дискусије. Пошто 
ови ученици поклањају пажњу пре свега глобалној перспективи и апстрактном 
садржају, меморисање доживљавају као споредну и ненамерну активност, те 
постижу слабије резултате када се то захтева од њих. Интуитивни мислиоци су 
идеални за каријере истраживача и научника, али често не постижу академски 
успех због израженог отпора према понављању и запамћивању садржаја, што 
доминира у школама. 

Интуитивни емотивац је креативан ученик. Недостатак логичког размиш-
љања и меморисања надокнађује у највећој могућој мери трагањем за савршен-
ством образовног процеса. Ови ученици најбоље уче кроз метафоре, градећи ново 
знање поређењем са неким добро познатим знањима и схватањима, без обзира 
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колико су удаљена. Инвентивнији су од свих представљених типова ученика. 
Уопште, ове особе је најлакше препознати по томе што се и по ставовима и по 
изгледу, облачењу, итд., разликују од осталих људи. Међу борцима за људска 
права, за права животиња, против нуклеарног наоружавања, за пошумљавање, за 
заштиту озонског омотача, итд. сигурно је највише интуитивних емотиваца. 

Сваки ученик може препознати извесне карактеристике властитог начина 
учења у једном од представљених стилова учења. Неки ученици су изразитији 
представници појединих стилова учења, те је подударност њиховог начина уче-
ња са специфичностима појединих стилова учења овог (ипак, теоријског) модела 
већа, и обрнуто. Лакше ће, може се претпоставити, препознати властити начин 
учења они ученици који су изразитији представници одређеног стила учења. 
Као што је, уз то, речено, коришћење оног стила учења који ученику више одго-
вара доприноси његовој ефикасности при учењу. Отуд је важно знати да се сти-
лови учења могу развијати применом одговарајућих техника. Тако се, на при-
мер, сензорним емотивцима и интуитивним емотивцима препоручује да уче у 
групи, а сензорним мислиоцима и интуитивним мислиоцима сами, сензорним 
мислиоцима и сензорним емотивцима да уче део по део, а интуитивним мислио-
цима и интуитивним емотивцима да прво стекну увид у целину, а потом да при-
ону на учење садржаја по деловима, итд. Међутим, први корак у развијању сти-
лова учења је упознавање стилова учења ученика. Представљени садржаји су, 
пре свега, намењени тој сврси.

закључна разматрања

Основни циљ овог рада је био да упозна све оне који су заинтересовани 
за унапређење учења и наставе са досадашњим психолошким сазнањима о сти-
ловима учења као фактором школског постигнућа. На основу представљеног 
садржаја може се стећи увид у тренутно стање у овој области, како о вредностима 
и позитивним аспектима проучавања, тако и о низу отворених питања која ће тек 
бити предмет истраживања. 

На основу изнетих чињеница може се закључити да познавање стилова 
учења ученика омогућава рационализацију наставе и олакшава прилагођавање 
наставе индивидуалним својствима ученика. Наиме, стилови учења представљају 
манифестацију когнитивних, емоционалних и мотивационих аспеката личности, 
те је познавањем стилова учења обухваћен значајан сегмент функционисања 
особе у ситуацији учења уопште. О стиловима учења би се, стога, морало водити 
рачуна, уз интелектуалне, мотивационе, емоционалне и социјалне факторе, и при 
индивидуализацији наставе.

Уопштено посматрано, познавање стилова учења је корисно за ученике 
јер им помаже да постану свесни и да разумеју како најбоље уче. С друге стране, 
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уколико наставник познаје стилове учења својих ученика може да планира и орга-
низује такве активности на часу које ће све различитости међу ученицима узети 
у обзир. На тај начин ће ученици лакше усвајати наставне садржаје и постизаће 
бољи успех, што утиче на повећање ефикасности наставе уопште. Познавање 
стилова учења је важно и за родитеље ученика да би могли да помогну својој 
деци у откривању правог стила учења. Значај познавања стилова учења своје 
деце је посебно важно ако деца не постижу задовољавајући успех у школи, што 
је чест узрок конфликтних ситуација и у породици. Модификовање стила учења 
може у великом броју случајева да реши проблем.

Од будућих истраживања стилова учења се очекује, пре свега, прецизно 
одређивање статуса стилова учења који је још увек дискутабилан. Стилови учења 
су интервенишуће варијабле, али значење које им се у истраживањима придаје 
варира од схватања стила учења као стања (које зависи од врсте градива и начина 
рада предметног наставника, те се мења од предмета до предмета и од циља 
до циља) до схватања стила учења као релативно стабилне особине личности 
која, уз интелектуалне способности и одређене особине личности као што су 
упорност, самосталност, одговорност, итд., детерминише успешност особе у 
било којој предузетој активности. Осим статуса стилова учења, многи резултати 
истраживања су контрадикторни, али су у овом раду представљени само они око 
којих постоји сагласност истраживача. 

Оно најважније, међутим, што смо желели да постигнемо овим радом 
је да скренемо пажњу свима који се баве ученицима, али и самим ученицима, 
да непостизање одговарајућег успеха у школи не подразумева нужно њихову 
лењост, глупост или неспособност, већ може значити да се разликују по стилу 
учења од осталих ученика или да треба да усагласе стил учења са властитим 
особинама личности. Може, дакле, и другачије!
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Summary: The starting point in this paper is that not a single learning style is equally efficient for 
all students; therefore, best results could be achieved by different learning styles that correspond 
to various needs of different students. After a detailed and thorough review of learning styles, 
the author offers a systematization of typical learning styles used in most researches, namely she 
introduces us with the modalities of perception, ways of data processing and personality features, 
as well as with the criteria used in this classification of learning styles. In addition, the paper 
presents the model of cognitive profiles Louis Kraus as an example of learning styles’ typology 
with key elements of other typologies, which makes this model one of the most representative 
one whatsoever. A special attention is paid to indicate the practical applicability of the discussed 
psychological problem.           
Key Words: learning styles, students, school achievement.

Резюме: В работе мы исходим из положения что нет способа учения который полностью  
подходит для всех учеников, и поэтому лучшие результаты даёт употребление различных 
приёмов учения, удовлетворяющее разнообразные запросы всех учащихся. После подро-
бного и охватывающего рассмотра определений приёмов учения, автор знакомит нас со 
систематизацией типологий приёмов учения, наиболее часто встречающихся в исследованиях, 
т.е. со способами восприятия, с видами обработки данных и с особенностями личности как 
критериями классификации приёмов учения. В работе также показана «Модель сознательных 
особенностей» Луиз Краус, как пример типологии приёмов учения, содержащая ключевые 
элементы других типологий, что делает её образцовой моделью приёмов учения в общем. 
Особое внимание посвящено практическому применению  рассматриваемой психологической 
проблемы.
Стержневые слова: приёмы учения, учащиеся, школьные успехи.


