До відома посадових осіб органів
Державної фіскальної служби України
Про направлення на
підвищення кваліфікації
Згідно з наказом Державної фіскальної служби України від 29 січня 2018
року № 53 «Про організацію виконання державного замовлення на підвищення
кваліфікації посадових осіб органів ДФС у 2018 році» у Всеукраїнському центрі
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування (смт Козин, Київська область) з 29.01.2018 року по 16.03.2018
року відбудеться навчання керівників підрозділів аудиту органів ДФС за
напрямом «Податковий аудит» (Повідомляємо про необхідність (згідно листа
ДФС № 18362 від 12.07.2017 «Про направлення працівників підрозділів аудиту
на курси підвищення кваліфікації») при формуванні списків слухачів курсів
підвищення кваліфікації керівних кадрів в обов’язковому порядку першочергово
надавати кандидатури керівників (заступників керівників), начальників
(заступників начальників) відділів підрозділів аудиту головних управлінь, в другу
чергу – спеціалістів, які безпосередньо здійснюють перевірочну роботу та
мають стаж роботи в підрозділах аудиту не менше 6 місяців) за
комбінованою формою навчання:
з 29.01.2018 р. по 07.03.2018 р. – дистанційний курс;
з 12.03.2018 р. по 16.03.2018 р. – очний курс.
Для реєстрації в системі комбінованого навчання працівники кадрової
служби повинні надати до ВЦПК (смт Козин, Київська область) інформацію в
електронному вигляді відповідно до змісту Облікової картки слухача, та
повідомити слухача про те, що він 29.01.2018 року повинен зареєструватися в
системі MOODLE. Порядок реєстрації на навчання та зміст облікової картки
знаходяться за адресою http://cpn.gov.ua/html/is.html
Навчання за комбінованою формою відбуватиметься в два етапи:
дистанційна та очна.
Перший етап - навчання за дистанційною формою під час якого
відбудуться наступні заходи:
 вхідний контроль (тестування)
 опанування навчальних дисциплін, які структуровані за модульним
принципом
 виконання контрольних заходів навчальних модулів
 підготовка випускної роботи
Загальна кількість модулів (дисциплін), які слухачі вивчають в
дистанційному режимі за даним напрямом становить 6.

Результати опанування кожної дисципліни (модуля) оцінюються по
п’ятибальній системі. Максимальна оцінка -5 (відмінно), мінімальна оцінка, яка
необхідна для зарахування модуля – 3 (задовільно).

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!
В кожному модулі мають бути виконані всі заходи (практичне,
тестування) з мінімальною оцінкою по кожному заходу – 3 (прохідний
бал), максимальною – 5.
Це є необхідною умовою допуску слухача до очної сесії навчання.
Другий етап - навчання за очною формою навчання (з відривом від роботи)
під час якого відбудуться наступні заходи:
 проведення аудиторних занять здійснюється у вигляді лекцій,
семінарських та практичних занять згідно навчально-тематичного
плану
 підсумковий контроль складається із захисту випускних робіт
(науково-практичної конференції) та вихідного контролю (тестування)
 проведення круглого столу з актуальних питань діяльності органів
Державної фіскальної служби України із залученням провідних
експертів
 оцінка ступеня задоволення учасників курсу якістю організації
навчального процесу за допомогою анкетування
Зверніть увагу!
Посадові особи органів Державної фіскальної служби України повинні
своєчасно прибути на очне навчання до 9 год. 12.03.2018 р. зі службовим
посвідченням (паспортом), наказом про відрядження та виконаною випускною
роботою відповідно до обраної теми.
Питання, що стосуються навчання у ВЦПК (смт Козин, Київська
область), ви можете з'ясувати, звернувшись до нашої web-сторінки за
адресою http://www.cpn.gov.ua/ та за телефонами:
(044) 251-68-71

Приймальня ВЦПК (смт Козин, Київська область)

(044) 251-68-71
(044) 251-68-72
(044) 251-66-29
(044) 520-90-15

Питання технічної підтримки
Організаційні та навчально-методичні питання
Черговий адміністратор (з питань проживання)

Інструктивні матеріали та методичні
дистанційного
курсу
розміщені
за
kiev.kiev.ua/files/instruct/Instr_reg_dn.pdf

рекомендації для слухачів
адресою:
http://www.centre-

