Ця професійна програма розроблена у відповідності з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України № 127/151 від 26.03.2001 р.
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України № 315/5506 від 06.04.2001 р. "Про затвердження
Положення про професійне навчання кадрів на виробництві" із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 92/147 від 03.03.2008 р.; Наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 48 від 24.01.2013 р. зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 26.03.2013 р. за № 488/23020 "Про затвердження Положення про
підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих
навчальних закладів"; Стандартом з організаційно-управлінської роботи ДНУЗТ № СО ВНЗДНУЗТ-2.08-2010

від

27.12.2010 р.

про підвищення кваліфікації

науково-педагогічних

працівників із змінами від 2015 р.
Мета підвищення кваліфікації – освоєння практики в роботі з програмами
«1С: Бухгалтерія» і АСБО «Фобос» для бухгалтерського та фінансово-економічного обліку на
підприємствах залізничного транспорту.
Очікувані результати – впевнено опанувати інструментарієм програми «1С:
Бухгалтерія», застосовувати на практиці методики роботи з документами регламентованої
звітності, вміти контролювати стан регламентованої звітності (бухгалтерської і фінансової),
коректно виправляти помилки бухгалтерського та податкового обліку, володіти функціоналом
конфігурації (робота з багаторівневими довідниками, робота через документи конфігурації,
робота з табличними частинами документів і звітів, введення ручних проводок, копіювання
документів, вміти налаштовувати стандарт Перші звіти, розуміти призначення регістрів
накопичення і регістрів відомостей і т. п.). Ознайомитися з фінансовою та бухгалтерським
обліком, а також статистикою в роботі з програмою АСБО «Фобос».

Навчальна робота, год.
№ п/ч

Назва модулю

аудиторна самостійна

Вид
підсумкового
контролю

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Нормативна частина (3Н)
Структура програми 1С
Загальні відомості про програму «1С: Бухгалтерія»

2

4

Основні сервісні функції програми. Налаштування,
ЗН-2 робота в конфігураторі та заповнення нормативнодовідкової інформації.

8

6

ЗН-1

ЗН-3

Ведення бухгалтерського обліку в конфігурації
«1С: Бухгалтерія»

8

6

ЗН-4

Ведення кадрового обліку та розрахунок зарплати в
конфігурації «1С: Бухгалтерія»

8

9

ЗН-5

Формування форм звітності в конфігурації
«1С: Бухгалтерія»

8

9

ЗН-6 Можливості і структура програми АСБО «Фобос»

2

2

Випускна робота

36

Всього за нормативною частиною:

36

72

ВСЬОГО:

36

72

РАЗОМ:

Захист

108

3

