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Домінуюча система  як передумова успішного засвоєння  матеріалу  у навчальному процесі

Загальновизнаним фактом є те, що майбутнє будь-якої країни і людської цивілізації в цілому визначається її системою освіти. В умовах особистісно орієнтованого навчання викладач вбачає студента як особистість, розуміє всю складність і багатогранність її світу, виявляє його спадкові й набуті здібності та перспективи, створює максимально сприятливі умови для його розвитку.
 Одними із найсприятливіших умов розвитку є умови викладання учбового матеріалу, за допомогою якого, студент міг би краще сприйняти, а звідси -  запам’ятати, а потім і засвоїти поданий матеріал. Тобто, необхідно підняти питання про „індивідуальний підхід” навчально-виховного процесу. Якщо говорити про „індивідуальний підхід” та індивідуалізацію навчально-виховного процесу, то можна стверджувати, що саме такий підхід значно підвищує ефективність навчання, виховання та розвиток студентів. Діагностування індивідуальних особливостей студентіво – найперша умова втілення індивідуального підходу під час навчального процесу. 
Як зазначалося раніше, для того, щоб інформація краще засвоювалася, має велике значення, як саме матеріал сприймається. За ведучою системою сприймання виокремлюють три типи людей з характерними для кожного з них особливостями взаємодії з іншими людьми: ”візуали”, „кінестети”, „аудіали”.  Деякі автори виокремлюють ще і четвертий тип – „діскрети”- це ті, які сприймають інформацію за допомогою  логічного осмислення, тобто за допомогою цифр, знаків, логічних доводів. Кожному з цих типів людей притаманні конкретні риси, які проявляються в мовленні, позах, поглядах, в поведінці в різних ситуаціях. Не секрет, що під час спілкування ми використовуємо іменники, прикметники, дієслова та інші частини мови для того, щоб передати певну інформацію. Але, якщо прислухатися до співрозмовника, то можливо виокремити, що представники тієї чи іншої системи сприймання використовують під час спілкування  лише тільки їм притаманні предикати мовлення. 
Як правило, в житті рідко трапляються представники в чистому виді, найчастіше їм притаманні риси тих та інших, або, навіть, всіх трьох систем сприймання. Вміння визначати провідну систему  та особливості, характерні для людей даної категорії, дають можливості краще їх зрозуміти і може, навіть, передбачити їх подальшу поведінку під час спілкування. Має велике значення особливості подачі навчального матеріалу під час учбового процесу, тому що це сприяє кращому засвоєнню знань  студентами. 
Викладач, який знає особливості системи сприйняття, може розпізнати провідну систему студента навіть по його зовнішньому вигляду, жестам, особливостям поведінки під час лекції. Наприклад, студенти – „візуали” найчастіше на лекціях конспектують те, що чують, а якщо їм необхідно буде заповнити анкету чи працювати з тестами, то бажано, щоб варіанти запитань були перед їхніми очима, щоб вони могли ще раз самостійно перечитати надані  запитання. Для них велике значення має обстановка, що навкруги них, порядок на робочому місті тощо. А от для  „аудіалів” завдання можна читати „на слух”, є більша вірогідність того, що воно буде виконано вірно. 
Вміння викладача розпізнавати студентів з різними типами сприйняття, говорити з ними на «їх мові», використовувати засоби для кращого засвоєння інформації під час лекцій, практичних занять, зумовлять можливість кращого засвоєння викладеного матеріалу, а це,  в свою чергу, зумовить підвищення рівня навчання та розвитку студентів.






