До відома працівників органів
Державної фіскальної служби
України
Про направлення
на підвищення кваліфікації
Згідно наказу ДФС України від 25 січня 2017 року № 40 «Про організацію
виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації посадових осіб
органів ДФС у 2017 році» у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації
керівних кадрів Міністерства доходів і зборів України з 27.02.2017 року по
14.04.2017 року відбудеться навчання керівників (в т.ч. новопризначені)
підрозділів внутрішнього аудиту органів ДФС за напрямом «Організація та
проведення внутрішнього аудиту» за комбінованою формою (дистанційне
навчання – 6 тижнів, очне навчання – 1 тиждень).
Навчання слухачів здійснюється відповідно до затвердженого навчальнотематичного плану http://www.centre-kiev.kiev.ua/files/nav_tem_plan_2017.rar
Для зарахування до складу слухачів Центру необхідно перейти за
посиланням http://www.centre-kiev.kiev.ua/dn/dn.html та виконати зазначені
умови.
Навчання за комбінованою формою відбуватиметься в два етапи.
Перший етап – безпосереднє дистанційне навчання, яке триватиме
з 27.02.2017 року по 07.04.2017 року, під час якого відбудуться наступні
заходи:
1. Вхідний контроль (тестування).
2. Опанування навчальних дисциплін, які структуровані за модульним
принципом.
3. Виконання контрольних заходів навчальних модулів.
4. Написання підсумкової випускної роботи.
Модуль включає в себе:
 ознайомлення з теоретичним матеріалом;
 контрольні заходи:
- практичне заняття;
- контрольний тест
Загальна кількість модулів (дисциплін), які слухачі вивчають в
дистанційному режимі становить 6.
Результати опанування кожної дисципліни (модуля) оцінюються по
п’ятибальної системі. Максимальна оцінка – 5 (відмінно) та мінімальна оцінка,
яка необхідна для зарахування модуля – 3 (задовільно).

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!
Всі контрольні заходи модулів повинні бути обов’язково виконані.
Це є необхідною умовою допуску слухача до очної сесії навчання.
Другий етап навчання (завершальний) буде проводитися на базі Центру
в період з 10.04.2017 року по 14.04.2017 року, під час якого передбачено
здійснення наступних заходів:
1.
2.

3.
4.
5.

Проведення аудиторних занять згідно навчально-тематичного плану.
Консультування з навчальних результатів, оцінка ступеня задоволення
учасників курсу якістю організації навчального процесу, попередня
оцінка випускної роботи.
Науково - практична конференція та захист випускних робіт.
Оцінка рівня набутих знань (тестування).
Проведення круглого столу з актуальних питань діяльності органів
Державної фіскальної служби України із залученням провідних експертів.

Питання, що стосуються навчання в Центрі, Ви можете з’ясувати,
звернувшись до нашої WEB-сторінки за адресою: http://www.centrekiev.kiev.ua/, та за телефонами:
(044) 455-05-72

Приймальна Центру

(044) 455-47-23
010-6958
(044) 455-47-24
010-6957
(044) 455-05-72

Питання технічної підтримки

(044) 455-05-72
(044) 455-05-72

Організаційні питання
Навчально-методичні питання
Кафедра державного управління та
податкової політики Центру
Кафедра податкового менеджменту
Центру

Інструктивні матеріали та методичні рекомендації для
дистанційного курсу розміщені за адресою:
http://www.centre-kiev.kiev.ua/files/Method_recomend/MR_Sluh.pdf

слухачів

Інструктивні матеріали та методичні рекомендації для викладачів – авторів
модулів дистанційного курсу розміщені за адресою:
http://www.centre-kiev.kiev.ua/files/Method_recomend/MR_Vyklad.pdf

