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СПІВРОБІТНИКАМИ УНІВЕРСИТЕТУ 
 

Досліджено механізм нагородження відомчими заохочувальними 
відзнаками МОН України. Встановлено обмеження для отримання 
чергових заохочувальних відзнак. Описано фрагменти розробленої 
інтелектуальної інформаційної системи супроводу отримання 
заохочувальних відзнак працівниками університету. Показано, що 
рішення в інтелектуальних інформаційних системах доцільно 
приймати за результатами аналізу можливих дій та їх наслідків і 
вибору тієї дії, яка найкраще узгоджується з метою системи. 
Ключові слова: інтелектуальні інформаційні системи, відомчі 
заохочувальні відзнаки, проектування інформаційних систем. 
 

Постановка проблеми. Як відомо, робота працівників ефектив-

на лише тоді, коли вона приносить не лише матеріальне, а й мораль-

не задоволення. Одним з шляхів підвищення морального задоволен-

ня працівників є вручення їм заохочувальних відзнак, особливо від 

керуючих організацій. Заохочувальні відзнаки найчастіше вручають-

ся працівникам з нагоди ювілеїв як їх особистих, так і організації за-

галом, хоча вмотивовувати співробітників слід повсякчас, насампе-

ред коли працівник вже має право на чергову нагороду, і про це має 

знати керівництво.  

З іншого боку, кількість отриманих співробітниками відомчих 

заохочувальних відзнак може впливати на статус закладу. Напри-

клад, зацікавленість в своєчасному отриманні заохочувальних від-

знак МОН спонукається і регламентується постановою КМУ від 

22.11.2017 № 912 [1], яка в якості одного з преміальних критеріїв для 

надання статусу національного вказує кількість науково-

педагогічних та наукових працівників, яким протягом останніх 10 ро-

ків було присвоєно почесні звання України. Тому керівництво освіт-
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ніх закладів теж зацікавлене в отриманні відомчих нагород, але для 

цього необхідно знати, які працівники критеріям яких нагород відпо-

відають. Отже, у кадрових службах підпорядкованих установ доціль-

но експлуатувати інтелектуальну інформаційну систему (ІІС) чи під-

систему, яка б не лише вела облік отриманих заохочень працівника-

ми, а й прогнозувала, коли, хто та яке заохочення надалі може отри-

мати. 

На сьогодні перед інформаційними системами (ІС) стоять 

завдання не лише статистичної обробки накопичених даних, а й 

прийняття обґрунтованих рішень в конкретних ситуаціях на їх основі, 

спираючись на накопичені знання експертів. Саме цим і займаються 

ІІС. Ми ж пропонуємо приймати рішення ІІС не лише на основі набору 

емпіричних правил, рекомендованих спеціалістами в предметній об-

ласті дослідження, а й, насамперед, опираючись на затверджені но-

рмативні і законодавчі акти, зокрема, стосовно отримання відомчих 

заохочувальних відзнак. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Під ІІС, як правило, 

розуміють комплекс програмних, лінгвістичних і логіко-матема-

тичних засобів для реалізації основного завдання: здійснення підт-

римки діяльності людини і пошуку інформації в режимі розширеного 

діалогу на природній мові [2]. ІІС поділяються на запитально-

відповідальні та експертні системи. В свою чергу, експертні системи 

містять знання та алгоритми мислення одного або кількох експертів 

щодо деякої галузі застосування, і здатні робити логічні висновки на 

основі цих знань, тим самим забезпечуючи вирішення специфічних 

завдань (консультування, навчання, діагностування, тестування, 

проектування тощо) без участі експерта (фахівця в конкретній про-

блемній галузі) [3]. На сьогодні існують різні підходи до проектування 

експертних систем [4], але недостатньо описів їх практичних реалі-

зацій. В процесі прийняття рішень кожна експертна система спира-

ється на базу знань, в якій містяться знання двох типів: загальнові-

домі факти, явища, закономірності предметної області та набір емпі-

ричних правил виводу, відповідно до яких спеціалісти приймають 

рішення за умов невизначеності, неповноти та суперечливості інфо-

рмації [3]. У цій статті ми дослідимо, як можливо сформулювати пра-

вила виводу стосовно прогнозування отримання заохочувальних 

відзнак. 

Отже, метою статті є дослідження механізму нагородження ві-

домчими заохочувальними відзнаками МОН України та опис розроб-

леної на його основі інтелектуальної системи супроводу отримання 
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заохочувальних відзнак працівниками університету. Ця система роз-

роблена, щоб вирішувати такі основні завдання: 

1. Зберігати і накопичувати відомості про співробітників, їх по-

передній стаж, отримані заохочення і стягнення; 

2. Зберігати нормативи для отримання відомчих відзнак; 

3. З’ясовувати, які співробітники будуть святкувати дні наро-

дження у вказаному періоді визначеного року; 

4. Встановлювати, які співробітники будуть святкувати ювілеї у 

вказаному періоді визначеного року; 

5. Визначати відзнаки вищого рівня, на які може претендувати 

кожен співробітник, та прогнозувати, з якої дати це стане можливим. 

Виклад основного матеріалу. Формування обмежень для 
отримання заохочувальних відзнак. Не секрет, що всі заклади осві-

ти прямо чи опосередковано підпорядковуються Міністерству освіти і 

науки України. І саме це міністерство нагороджує відомчими заохо-

чувальними відзнаками працівників підпорядкованих закладів осві-

ти. На сьогодні вимоги до працівників та сама процедура нагоро-

дження регламентується відповідним Положенням, затвердженим 

Наказом МОН України від 30.07.2013 р. № 1047 [5]. Це положення 

встановлює такі відомчі відзнаки: 

1) Подяка МОН України; 

2) Грамота МОН України; 

3) Почесна грамота МОН України; 

4) нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти»; 

5) нагрудний знак МОН України «Василь Сухомлинський»; 

6) нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнен-

ня». 

Це Положення встановлює, що для отримання відзнаки визна-

ченого рівня, по-перше, потрібно мати відзнаку попереднього рівня, 

по-друге, працівник повинен мати відповідний педагогічний стаж і, 

по-третє, від отримання відзнаки попереднього рівня має пройти не 

менше трьох років. Саме ці три обмеження ми й заклали у правила 

виводу для прогнозування отримання заохочувальних відзнак. 

Проектування БД ІІС супроводу отримання заохочувальних 
відзнак на інфологічному рівні. Відповідно до завдань на розробку 

ІІС, її БД має містити, як мінімум, основні персональні дані співробіт-

ників (ПІБ, дату народження, попередній стаж, дату влаштування), 

відомості про отримані раніше відзнаки та стягнення (дату отриман-

ня, номер наказу, вид заохочення чи стягнення), нормативні дані за-

охочувальних відзнак (назву, пріоритет відзнаки, необхідний стаж та 
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інтервал в роках від відзнаки нижчого рівня), перелік ювілейних ро-

ків стосовно віку співробітників. Крім цього, для оперативної обробки 

та уточнення даних співробітників необхідно знати, в яких підрозді-

лах вони працюють, тому БД повинна зберігати також дані підрозді-

лів (їх назву) та відомості про те, в якому підрозділі основне місце 

роботи кожного співробітника. Різні категорії співробітників (науко-

во-педагогічний, допоміжний, адміністративно-господарський пер-

сонал) можуть мати різні професійні свята, тому БД має також місти-

ти дані категорій та відомості про належність співробітника до певної 

категорії. Отже, за результатами проектування на інфологічному рів-

ні БД ІІС [6, С. 6-17] нами було виділено десять таблиць-об'єктів. 

Структура виділених таблиць та зв'язки між ними наведені на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема даних БД ІІС супроводу заохочувальних відзнак 

 

В БД під сутність Підрозділ підпадають як кафедри в межах на-

уково-навчального інституту, так і, наприклад, відділ бухгалтерії в 

межах адміністрації університету. 

Для зберігання заохочень співробітників в БД виділено дві таб-

лиці: ЗаголовкиЗаохочень і ПунктиЗаохочень. Перша з них містить да-

ту заохочення, номер наказу, яким присвоюється заохочення, код 

виду заохочення конкретної позиції наказу та обгрунтування прис-

воєння цього виду заохочення, а друга – коди конкретних співробіт-

ників, яким присвоюється цей вид заохочення згідно наказу. Зв’язок 

1:∞ між цими таблицями відображає можливість по кожному виду 

заохочення заохочувати декілька співробітників. Наголосимо, що да-

ні кожного наказу необхідно вводити стільки разів, скільки різних видів 

заохочень з обґрунтуваннями він регламентує. Стягнення співробітни-

ків зберігаються аналогічно. Таблиця ЮвілейніРоки не пов´язана з 

іншими таблицями та містить перелік унікальних значень років, які 
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вважаються ювілейними, і використовується для формування звіту 

про ювілярів. 

Прогнозування можливості отримання заохочувальних від-
знак. Перелік можливих заохочень співробітників зберігається в ро-

зробленій нами ІІС у таблиці ВидиЗаохочень (див. рис. 1) та коригу-

ється у відповідній формі (рис. 2). У цій таблиці крім відомчих заохо-

чень зберігаються також заохочення органів законодавчої та вико-

навчої влади і заохочення ВУЗу. Кожному заохоченню відповідає 

унікальне значення пріоритету, необхідний стаж роботи у сфері осві-

ти для його отримання та інтервал в роках від попереднього заохо-

чення з більшим пріоритетом. Стаж роботи в роках для кожного спів-

робітника обчислюється як сума стажу у сфері освіти на попередніх 

місцях роботи та стажу, заробленого у ВУЗі. Інтервал в роках засто-

совується для прогнозування дати можливого отримання наступного 

заохочення. 

 
Рис. 2. Форма для редагування видів заохочень співробітників 

 

ВУЗи зацікавлені в отриманні співробітниками заохочень яко-

мога вищого рівня (з меншим пріоритетом). Тому, виходячи з обме-

жень для отримання заохочень, регламентованих в [5], наступним 

прогнозованим заохоченням для співробітника має бути заохочення 

з меншим пріоритетом відносно всіх заохочень, які він до цього часу 

отримував (а не відносно останнього заохочення, як здається на пе-
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рший погляд) з врахуванням відпрацьованого стажу та інтервалу в 

роках від попереднього найвищого заохочення. 

Для вибору заохочення з вищим пріоритетом в системі викори-

стовується допоміжний запит qПріоритетНаступногоЗаохочення, який 

в режимі SQL має такий вигляд: 

SELECT ВидиЗаохочень.Пріоритет, Max(ВидиЗаохочень_1. Пріоритет) 

AS ПріоритетНаступногоЗаохочення 

FROM ВидиЗаохочень, ВидиЗаохочень AS ВидиЗаохочень_1 

WHERE (((ВидиЗаохочень_1.Пріоритет)<[ВидиЗаохочень]. [Пріоритет] 

Or (ВидиЗаохочень_1.Пріоритет)= DMin("Пріоритет", "ВидиЗаохо-

чень", ""))) 

GROUP BY ВидиЗаохочень.Пріоритет; 

Цей запит для пріоритету кожного заохочення в ролі пріоритету 

наступного заохочення повертає максимальний з менших від нього 

пріоритетів чи той самий пріоритет, якщо менші від нього пріоритети 

відсутні (оскільки співробітник, нагороджений найвищою відзнакою, 

надалі може претендувати максимум на цю саму відзнаку). 

І, нарешті, опишемо механізм виконання запиту 

qПрогнозованіЗаохоченняПоСпівробітниках, який використовується в 

ІІС для прогнозування наступних заохочень. Цей запит для кожного 

співробітника обраховує кількість раніше отриманих заохочень та 

найвище з отриманих заохочень. Потім, використовуючи допоміжний 

запит, визначає дату отримання цього найвищого заохочення і пріо-

ритет наступного заохочення. В режимі конструктора джерело даних 

цього запиту наведено на рис. 3. 

 
Рис. 3. Джерело даних запиту qПрогнозованіЗаохоченняПоСпівробітниках в 

режимі конструктора 
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Якщо співробітник раніше не отримував жодного заохочення, 

то пріоритет наступного заохочення для нього встановлюється рів-

ним максимальному значенню серед наявних пріоритетів (напри-

клад, для даних рис. 2 цей пріоритет рівний 15). Для прогнозування 

можливої дати отримання наступного заохочення по стажу запит ро-

зраховує, коли співробітник напрацює потрібний стаж з врахуванням 

стажу в сфері освіти на попередніх місцях роботи, а по часу від попе-

реднього заохочення – додає до дати отримання попереднього най-

вищого заохочення встановлений інтервал в роках (рис. 2), після чо-

го можлива дата отримання наступного заохочення встановлюється 

рівною максимальній з цих двох дат. В режимі SQL поля бланку цьо-

го запиту описуються так: 

SELECT Співробітники.*, [ПопереднійСтаж]+(Date()-

[ДатаВлаштування])/365.25 AS ПоточнийСтаж, Категорії. Пріоритет 

AS ПріоритетКатегорії, Категорії. НазваКатегорії, 

Підрозділи.НазваПідрозділу AS Підрозділ, 

qКількостіЗаохоченьПоСпівробітниках. КількістьЗаохочень, 

qОстанніЗаохоченняСпівробітників ПоВидах.НазваВидуЗаохочення 

AS НВНЗ, qОстанніЗаохочен-

няСпівробітниківПоВидах.ДатаОстанньогоЗаохочення AS ДатаНЗ, 

CInt(Nz([ПріоритетНаступногоЗаохочення], 

DMax("Пріоритет","ВидиЗаохочень",""))) AS ПрогнозованийПріоритет, 

DLookUp("НазваВидуЗаохочення", "ВидиЗаохочень","Пріоритет=" & 

CStr([ПрогнозованийПріоритет])) AS ПрогнозованаНВЗаохочення, 

DLookUp( "НеобхіднийСтаж","ВидиЗаохочень","Пріоритет=" & 

CStr([ПрогнозованийПріоритет])) AS ПрогнозованийНеобхіднийСтаж, 

DLookUp("Інтервал","ВидиЗаохочень", "Пріоритет=" & 

CStr([ПрогнозованийПріоритет])) AS ПрогнозованийІнтервал, 

CDate(Round(Date()+ ([ПрогнозованийНеобхіднийСтаж]-

[ПоточнийСтаж])* 365.25,0)) AS ПрогнозПоСтажу, 

CDate(Round(Nz([ДатаНЗ], 

[ДатаВлаштування])+[ПрогнозованийІнтервал]*365.25,0)) AS 

ПрогнозПоІнтервалу, IIf([ПрогнозПоСтажу]>[Прогноз-

ПоІнтервалу],[ПрогнозПоСтажу],[ПрогнозПоІнтервалу]) AS 

МожливеОтриманняЗ 

Результати виконання цього запиту подаються у звіті з групу-

ванням по категоріях персоналу та можливих наступних заохоченнях 

(рис. 4), що дозволить після впровадження ІІС ефективніше планува-

ти діяльність такого роду. 
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Рис. 4. Відображення у звіті результатів виконання запиту 

qПрогнозованіЗаохоченняПоСпівробітниках 

 

З наведених результатів дослідження отримаємо такі виснов-
ки: 

1. Сучасні ІІС можуть не лише виконувати статистичний аналіз 

накопичених даних, а й планувати цілеспрямовані дії і навіть прий-

мати рішення на основі накопичених знань. Такі рішення доцільно 

приймати за результатами аналізу можливих дій та їх наслідків і ви-

бору тієї дії, яка найкраще узгоджується з метою системи. 

2. Приймати рішення в ІІС можливо не лише на основі набору 

емпіричних правил, рекомендованих спеціалістами в предметній об-

ласті дослідження, а й опираючись на затверджені нормативні і за-

конодавчі акти. Наприклад, прогнозування можливості отримання 

заохочувальних відзнак співробітниками університету в розробленій 

нами ІІС виконувалося на основі Положення МОН про заохочувальні 

відзнаки. 

3. Інформація про предметну область зберігається в ІІС найчас-

тіше у базах даних. Тому для розробки дієздатних ІІС необхідно спо-

чатку спроектувати БД та перевірити її на відповідність умовам нор-

малізації, а вже після цього втілювати механізм прийняття обґрунто-

ваних рішень. 

Надалі ми плануємо впровадити розроблену нами ІІС спочатку 

на рівні науково-навчального інституту, а потім – на рівні університе-

ту. 
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DEVELOPMENT SUPPORT OF INTELLIGENT INFORMATION SYSTEM FOR 
PROMOTIONAL RECEIVING RECOVERY RECORDS FOR COLLEGES OF 
THE UNIVERSITY 
 

In article, the mechanism of rewarding departmental incentive dis-
tinctions among the workers of the sphere of education is emphasized 
and the fragments of the developed intellectual information system 
accompanied by the receipt of such awards by the university employ-



                                                                                                                                

 209

Вісник  

НУВГП 

ees are described. In particular, it was emphasized that the require-
ments for employees and the award procedure are regulated by the 
Resolution approved by the Order of the Ministry of Education and Sci-
ence of Ukraine No. 1047 dated on July 30, 2013. It is established that 
for obtaining the distinction of the next level, firstly, you need to have 
a distinction from the previous level, and secondly, the worker must 
have the appropriate pedagogical experience and, thirdly, from ob-
taining a distinction of the previous level should take at least three 
years. It was these three restrictions that were laid down in the de-
veloped IIS to predict the possibility of receiving employees the fol-
lowing incentive awards. 
In this work there is the structure of the chart of the developed IIS and 
the connections between them, the logic operation of the request is 
explained for prediction of obtaining incentive marks and there are 
given fragment of the report with the results of its execution. 
According to the results of the study, the following conclusions were 
drawn: 
1. Modern IIS can not only perform statistical analysis of collected da-
ta, but also to plan concerted action and even and have a decision on 
the basis of knowledge. It is advisable to make such decisions based 
on the results of the analysis of possible actions and their conse-
quences, and in and out of the action, which is best suited for the pur-
pose of the system. 
2. It is possible to take decisions in the IIS not only on the basis of a 
set of empirical rules recommended by specialists in the field of re-
search, but also on the basis of approved regulatory and legislative 
acts. For example, forecasting opportunities for incentive awards to 
employees of the university developed by us IIS performed based on 
the Resolution of MES about encouraging differences. 
3. Information is stored in the domain IIS mostly in databases. There-
fore, to develop viable IIS must first design the database and verify its 
compliance with the conditions for normalization, and after that to im-
plement a decision making mechanism. 
In the future, implementation of the developed IIS is planned at the 
level of the scientific-educational institution and at the university lev-
el. 
Keywords: intellectual information systems, departmental incentive 
honors, designing of information systems. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ОТЛИЧИЙ 
СОТРУДНИКАМИ УНИВЕРСИТЕТА 
 

Исследован механизм награждения ведомственными 
поощрительными отличиями МОН Украины. Установлены 
ограничение для получения очередных поощрительных отличий. 
Описаны фрагменты разработанной интеллектуальной 
информационной системы сопровождения получения 
поощрительных отличий сотрудниками университета. Показано, 
что решения в интеллектуальных информационных системах 
целесообразно принимать по результатам анализа возможных 
действий и их последствий и выбора того действия, которое лучше 
всего согласуется с целью системы. 
Ключевые слова: интеллектуальные информационные системы, 
ведомственные поощрительные отличия, проектирование 
информационных систем. 
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