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Annotation. The paper considers a methodology that makes it possible to trace the dynamics of perception of 
information considering the rigidity factor and move from qualitative to quantitative assessments of the impact of 
rigidity on the success of learning. The situation when due to the rigidity factor the amount of available information 
differs from the provided one is considered. Based on the equations of information dynamics, the regularity of the 
change in the amount of information available to a person is considered. Factor of self-limitation, rate constants of 
change of amount of information are considered. The real speeds necessary for changing the amount of information 
and their connection with the limiting factors and constants that characterize a person's personality in terms of 
perception of information are determined. The method of determining the rate constants of change in the amount of 
information is shown. A model is developed to determine the relationship between predicted and actual rate of 
change in the amount of information. The method of transition from a long-term perspective model to a short-term 
forecast model is proposed. Procedures for assessing the effects of rigidity based on the analysis of human 
characteristics at the initial stage of observation are considered. Based on the current and established values of the 
rate of change in the amount of information determined by the relative error due to the sophistication. The fixed time, 
which characterizes rigidity of the person, is determined. The time required to provide a given relative error value is 
set. The typical relative error values used in the forecasting and measurement process are considered. It is shown 
that a relative error is a quantitative characteristic of rigidity. The procedure for determining the required volume of 
sources of correspondent, technical, parametric, predictive, verbal and visual information is shown. 
Keywords: successful learning, rigidity, available information, limiting factors, forecasting 

Методика оцінювання впливу ригідності на сприйняття інформації в 
процесі навчання 

Бичковський В. О., Ханчопуло О. В. 
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”,  

Coach Club Group, Київ, Україна 
 

Анотація. У роботі розглянуто методику, яка дає можливість простежити динаміку сприйняття інформації з 
урахуванням фактора ригідності та перейти від якісних до кількісних оцінок впливу ригідності на успішність 
навчання. Розглянуто ситуацію, коли внаслідок фактору ригідності кількість доступної інформації відрізняється 
від передбаченої. На підставі рівнянь інформаційної динаміки розглянуто закономірність зміни кількості 
доступної для людини інформації. Враховано фактор самолімітування, константи швидкості зміни кількості 
інформації та співвідношення між потенційно можливими максимальними значеннями кількості інформації. 
Визначено необхідну і реальну швидкості зміни кількості інформації та їх зв’язок з обмежувальними 
факторами і константами, які характеризують особистість людини з точки зору сприйняття інформації. 
Показано методику визначення констант швидкості зміни кількості інформації. Складено модель для 
визначення співвідношення між передбаченою та реальною швидкостями зміни кількості інформації. 
Запропоновано методику переходу від прогнозної моделі довгострокової перспективи до прогнозної моделі 
короткострокової перспективи. Розглянуто процедуру оцінювання наслідків ригідності на підставі аналізу 
характеристик людини на початковому етапі спостережень. На підставі поточного та усталеного значень 
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швидкості зміни кількості інформації визначено відносну помилку, зумовлену ригідністю. Визначено постійні 
часу, які характеризують ригідність людини. Встановлено час, необхідний для забезпечення заданого 
значення відносної помилки. Прийнято до уваги типові значення відносної помилки, які застосовують в 
процесі прогнозування та вимірювання. Показано, що відносна помилка є кількісною ознакою ригідності. 
Розглянуто процедуру щодо визначення необхідного обсягу джерел кореспондентської, технічної, 
параметричної, випереджувальної, словесної та візуальної інформації.  
Ключові слова: успішність навчання, ригідність, доступна інформація, обмежувальні фактори, прогнозування 
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Аннотация. В работе рассмотрена методика, которая дает возможность проследить динамику восприятия 
информации с учетом фактора ригидности и перейти от качественных к количественным оценкам влияния 
ригидности на успешность обучения. Рассмотрена ситуация, когда вследствие фактора ригидности 
количество доступной информации отличается от предусмотренной. На основе уравнений информационной 
динамики рассмотрены закономерности изменения количества доступной для человека информации. Учтен 
фактор самолимитирования, константы скорости изменения количества информации и соотношение между 
потенциально возможными максимальными значениями количества информации. Определены необходимая 
и реальная скорости изменения количества информации и их взаимосвязь с ограничивающими факторами и 
константами, которые характеризуют личность человека с точки зрения восприятия информации. Показана 
методика определения констант скорости изменения количества информации. Составлена модель для 
определения соотношения между предусмотренной и реальной скоростями изменения количества 
информации. Предложена методика перехода от прогнозной модели долгосрочной перспективы к прогнозной 
модели краткосрочной перспективы. Рассмотрена процедура оценивания последствий ригидности на основе 
анализа характеристик человека на начальном этапе наблюдения. На основе текущего и установившегося 
значений скорости изменения количества информации определена относительная ошибка, обусловленная 
ригидностью. Определены постоянные времени, которые характеризуют ригидность человека. Установлено 
время, необходимое для обеспечения заданного значения относительной ошибки. Приняты во внимание 
типовые значения относительной ошибки, которые используются в процессе прогнозирования и измерения. 
Показано, что относительная ошибка есть количественным показателем ригидности. Рассмотрена процедура 
определения необходимого количества источников корреспондентской, технической, параметрической, 
опережающей, словесной и визуальной информации. 
Ключевые слова: успешность обучения, ригидность, доступная информация, ограничительные факторы, 
прогнозирование. 

І   Вступ 
Сучасні інформаційні технології базуються на застосуванні інформаційних наук для вирішення 

широкого кола різноманітних задач, у тому числі і в освіті. Інформатизація освіти відповідно до 
Національної доктрини її розвитку у ХХІ столітті передбачає перенесення уваги із процесу навчання на 
його кінцевий результат [1]. Прогнозувати результативність навчання представляється можливим на 
підставі аналізу динамічних моделей та ретельного дослідження процесів, які відбуваються в 
оточуючому середовищі та впливають на людину [2, 3]. До базових властивостей особистості людини 
відносяться ригідність та креативність. Ригідність перешкоджає установленню психічного гомеостазу в 
разі зміни зовнішньої ситуації внаслідок фіксації неефективних стратегій поведінки та впливає на 
успішність навчання [4]. Для об'єктивної оцінки рівня ригідності необхідно використовувати методи, які 
дають можливість оперувати не стільки якісними, скільки кількісними показниками людини. Одним із 
варіантів вирішення поставленої задачі є логічний аналіз методом аналогій з електричними колами [5].  

Передбачається ідентифікація інформаційних параметрів особистості, що навчається, на підставі 
визначення ригідності (аналогу індуктивності) та часу запізнювання (аналогу опору). Утворене 
інформаційне коло характеризує процес інформаційної взаємодії того, хто навчає, з тим, хто 
навчається. Аналіз, як такий, проводиться у частотній області, що не дає можливості прогнозувати 
наслідки ригідності. Для складання прогнозних моделей необхідно перейти у часову область [6,7]. 
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Питанню ригідності присвячена велика кількість досліджень, в яких проблема розглядається з 
різних точок зору. Ригідність має суттєве значення як фактор недостатньої успішності та у 
пізнавальному процесі [8, 9]. Оцінювання рівня ригідності базується на відомих технологіях [10, 11].  

Що стосується урахування впливу ригідності на динаміку інформаційних процесів, то за умови 
застосування розповсюджених методик вона залишається прихованою. Таким чином, не 
представляється можливим оцінювати вплив фактора часу на успішність навчання. Необхідно 
зауважити , що оцінювання впливу ригідності на динаміку інформаційних процесів дасть можливість 
забезпечити кількісний аналіз характеристик людини-оператора [12, 13].   

В процесі тестування та відбору персоналу стане можливим використовувати прогнозні моделі 
щодо подальшого навчання та підвищення професійного рівня фахівців [14, 15]. Таким чином, 
з'ясування впливу ригідності на сприйняття інформації з метою визначення реальних та потенційних 
можливостей людини у процесі навчання необхідно розглядати як актуальну задачу.  

ІІ   Матеріал і методи дослідження 
Розглянемо ситуацію, коли необхідні кількість інформації I1=I1(t), яка повинна бути доступною 

для людини, протягом часу збільшується та асимптотично наближується до свого потенційно 
можливого максимального значення I1m.  

Якщо K1 – константа швидкості зміни I1, то можна записати:  
푑퐼 = 퐾 (퐼 − 퐼 )푑푡. (1)

Внаслідок ригідності людини реальна кількість доступної інформації:  
푑퐼 = 퐾 (퐼 − 퐼 )푑푡, (2)

де 퐾 < 퐾 ,   퐼 < 퐼 .  
На підставі рівнянь (1), (2) запишемо:  

푑퐼
푑푡 + 퐾 퐼 = 퐾 퐼 , (3)

푑퐼
푑푡 + 퐾 퐼 = 퐾 퐼 . (4)

За нульових початкових умов розв’язок  рівнянь (3), (4) має наступний вигляд: 
퐼 = 퐼 [1 − exp(−퐾 푡), (5)

퐼 = 퐼 [1 − exp(−퐾 푡)]. (6)
Приймаємо до уваги, що швидкості зміни кількості інформації  

C1 =dI1/dt , C2 =dI2/dt. 
Тоді на підставі залежностей (5), (6) знаходимо:  

퐶 = 퐾 퐼 exp(−퐾 푡), (7)

퐶 = 퐾 퐼 exp	(−퐾 푡). (8)
Визначимо нахил дотичних, проведених в точці 푡 = 0 до кривих (5), (6): 

푑퐼
푑푡

푡 = 0 = 퐾 퐼 , (9)

푑퐼
푑푡

푡 = 0 = 퐾 퐼 		. (10)
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Аналіз залежностей (9), (10) показує, що K1 =1/t1, K2 =1/t2. Час t1 відповідає моменту перетину 
дотичної до кривої (5) з рівнем I1m. Час t2 відповідає моменту перетину дотичної до кривої (6) з рівнем 
I1m. Дотичну проведено в точці t = 0. Перейдемо від оригіналів (7), (8) до їх зображень по Лапласу: 

퐶∗(푝) =
퐾 퐼
푝 + 퐾 	, (11)

퐶∗(푝) =
퐾 퐼
푝 + 퐾 	. (12)

На підставі рівнянь (11), (12) визначаємо передаточну функцію ланки, яка описує ригідні 
властивості особи, що навчається: W(p) =C*2(p)/ C*1(p). Таким чином: 

푊(푝) =
퐾 퐼 (푝 + 퐾 )
퐾 퐼 (푝 + 퐾 )	. (13)

Введемо у розгляд постійні часу, 
T1 =1/K1, T2 =1/K2. 

Тоді залежність (13) можна записати у вигляді  

푊(푝) =
퐼 (푇 푝 + 1)
퐼 (푇 푝 + 1)	. (14)

На підставі передаточної функції (14) можна визначити реакцію ланки на вхідні впливи 
різноманітного характеру. З іншого боку, необхідно прийняти до уваги, що рівняння (5), (6) відносяться 
до прогнозних моделей довгострокової перспективи. Слід вважати доцільним перейти до моделей 
короткострокової перспективи, які з врахуванням співвідношень (5), (6) дадуть можливість простежити 
наслідки інформаційної ригідності на підставі спостережень за характеристиками на початковому етапі. 
Така можливість існує, оскільки на підставі аналізу залежності (5) можна записати умову (9).  

Якщо позначити C11=K1I1m, то на початковому етапі спостережень I1=C11t. До аналогічного 
результату можна прийти також, якщо розкласти у формулі (5) експоненціальну функцію в ряд, 
обмежитися двома першими членами ряду та визначити похідну dI1/dt. Отже, сенс проведених 
досліджень – отримати дані щодо помилки на початковому етапі спостережень враховуючи асимптотику 
довгострокової прогнозної функції. 

ІІІ   Результати 
У ситуації, яка розглядається, I1=C11t, де C11=K1I1m. Таким чином, розглядається типова 

прогнозна модель, коли кількість інформації збільшується згідно лінійного закону [7]. Тоді визначаємо 
dI1/dt = C11, а відповідне зображення по Лапласу C*11(p) = C11/p. Оскільки C*2(p) = C*1(p)W(p), то на 
підставі залежності (14) знаходимо,   

퐶∗(푝) =
퐼 퐶 	(푇 푝 + 1)
푝퐼 (푇 푝 + 1) 	. (15)

Перепишемо рівняння (15) у вигляді: 

퐶∗(푝) =
퐼 퐶 	푇

퐼 (푇 푝 + 1) +
퐼 퐶 	

푝퐼 (푇 푝 + 1)	. (16)

Переходимо від зображення (16) до оригіналу: 

퐶 =
퐼 퐶 푇
퐼 푇 exp −

푡
푇 +

퐼 퐶
퐼 1 − exp −

푡
푇 	. (17)

На підставі залежності (17) знаходимо усталене значення:  
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퐶 ст = lim
→

퐶 (푡) =
퐼 퐶
퐼 . (18)

Відносна помилка у сприйнятті інформації, викликана ригідністю: 

훾 =
퐶 ст − 퐶
퐶 ст

	. (19)

Враховуючи залежності (17), (18), (19), визначаємо: 

훾 = 1 −
푇
푇 exp −

푡
푇 . (20)

Зауважимо, що 푇 < 푇  , оскільки 퐾 > 퐾 . На підставі формули (20) знаходимо час, необхідний 
для забезпечення заданого значення відносної помилки, викликаної ригідністю: 

푡 = 푇 푙푛
푇 − 푇
훾푇 . (21)

Виходячи із залежності (21) можна визначити обмеження на відносну помилку:  

훾 < 1 −
푇
푇 . (22)

Таким чином, існує можливість простежити динаміку інформаційних процесів та визначити 
передаточну функцію ланки, яка описує ригідні властивості людини, встановити швидкості зміни 
кількості інформації та їх усталені значення. На підставі оцінювання відносної помилки у сприйнятті 
інформації встановлюється необхідний час тестування та обмеження на відносну помилку. 

IV   Обговорення 
Приймаючи до уваги залежність (20), запишемо, 

훾 = 1 −
푇
푇 exp −

푇
푇 ∙

푡
푇 . (23)

На підставі співвідношення (22) можна визначити закономірність зменшення відносної помилки 
протягом часу (рис. 1).  

 
Рис. 1. Закономірність зменшення відносної помилки 
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Аналіз отриманих закономірностей показує, що із збільшенням ригідності (зменшенням 
відношення T1/T2 відносна помилка збільшується. Таким чином, отримано дані щодо відносної 
помилки на початковому етапі спостережень враховуючи асимптотику довгострокової прогнозної 
функції. Приймемо до уваги, що в задачах прогнозування та вимірювань часто розглядають порогову 
величину γ = 0,5  [7]. Це дає можливість визначити час t0,5,	через який відносна помилка досягає 
значення γ = 0,5. За даної умови на підставі залежності (21) визначаємо:  

푡 , = 푇 ln 2 1 −
푇
푇 . (24)

Аналіз залежності (23) показує, що відношення T0,5/T2 знаходиться в межах від 0,693 до 0 за 
умови, що відношення T1/T2 змінюється від 0 до 0,5. Отже, отримані результати дають можливість 
оцінити відносну помилку як кількісну ознаку ригідності та визначити час, через який відносна помилка 
досягає значення  γ = 0,5. 

Необхідно прийняти до уваги, що часовий показник може пов’язуватися і з іншими значеннями  γ, 
які є меншими за γ = 0,5. Тоді доцільно визначити необхідну кількість джерел інформації Vmin, яка 
забезпечує відносну помилку 훾. Згідно закону великих чисел П. Л. Чебишева Vmin=4b/γ, де b	 
знаходиться в межах від 5 до 7 [7]. Якщо прийняти до уваги залежність (22), то можна визначити 
необхідний темп використання джерел кореспондентської, випереджувальної, словесної та візуальної 
інформації. З іншого боку, в разі певних обмежень на допустимий час роботи з джерелами інформації i-
того виду, можна скористатися показником 

Г =
훾 − 훾
훾 . (25)

де γi – відносна помилка для i-того виду інформації; γimax – максимально можливе допустиме 
значення γi. На підставі залежності (24) можна скласти ідеальну та реальну карти компетенцій та 
доповнити відомі процедури оцінювання персоналу [16,17,18]. Тоді з’являється  можливість 
удосконалити існуючі технології оцінювання професійних можливостей студентів [19, 20]. 

V   Висновки  
Отримані результати показують, що оцінити ригідні властивості людини, яка навчається, можна 

на підставі прогнозних моделей для необхідної та реальної закономірностей зміни кількості доступної 
інформації. Щоб визначитися із швидкостями зміни кількості інформації, необхідно встановити 
константи 퐾 ,퐾 , які знаходяться на підставі аналізу моментів претину дотичних до кривих I1(t) та I2(t) 
в точці початку спостережень 푡 = 0 з потенційно можливими максимальними значеннями кількості 
інформації. Результати тестування повинні базуватися на випробувальному впливі з постійною 
швидкістю надходження інформації та подальшим визначенням відносної помилки сприйняття 
інформації. Результати досліджень можуть застосовуватися в процесі навчання, психодіагностики та 
кадрового відбору персоналу [14, 15]. Вони доповнюють відомі дані щодо впливу ригідності на 
сприйняття інформації та успішність навчання.  
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