ХІV Всеукраїнський ярмарок
навчально-тренувальних фірм

Навчально-тренувальний банк “ Славутич ” прийняв участь у XIV
Всеукраїнському ярмарку навчально-тренувальних, який проходив 12-14 квітня у м.
Львів за ініціативи Асоціації “ Український національний центр навчальнотренувальних фірм “ Централь ” та за підтримки Міністерства освіти і науки
України.
Учасниками
ярмарку
були
навчально-тренувальні
фірми
навчальних закладів з різних куточків
України, а саме:
 ТОВ «Антей», м. Іллічівськ;
 ТОВ «Волинь», м. Луцьк;
 ТОВ «Іва», м. Чернігів;
 ТОВ « Перлина Поділля», м. Вінниця;
 ТОВ «Проскурів», м. Хмельницький;
 ТОВ «Смерічка», м. Івано-Франківськ;
 ТОВ «Спокуса», м. Київ;
 ТОВ «Солодкий рай», м. Львів.
Всі безготівкові та готівкові розрахунки
між навчально-тренувальними фірмами
здійснювалися через наш навчальнотренувальний банк «Славутич», який був на ярмарку єдиною банківською установою.

Обслуговування клієнтів юридичних та фізичних
осіб здійснювалося в режимі реального часу в
автоматизованій банківській системі «Б2».
Під час проведення ярмарку фахівці НТБ
«Славутич»
консультували учасників та гостей
ярмарку по банківському
обслуговуванню,
надавали
практичну
допомогу
в
оформленні
документів,
презентували
банківські
продукти.

За час роботи XIV Всеукраїнського ярмарку фахівці
навчально - тренувального банку «Славутич»:
 здійснили 122 безготівкові операції за поточними рахунками юридичних осіб, на суму 333 706,17грн.;
 виконали 128 касових операцій на суму 651 054,49 грн. ( у т.ч. валюто-обмінні);
 залучили депозити від фізичних осіб на суму 225 000,00 грн.;
 видали кредити фізичним особам на суму 40 200,00грн;
 уклали 7 договорів про співробітництво за зарплатними проектами;
 здійснили 123 операції з використанням пластикових карток, на суму 292 062,31грн.;
 уклали з юридичними особами 8 договорів про розміщення коштів на депозитних рахунках, на суму
2 250 000,00 грн..

«Новинкою»
у
продуктовому
ряді
запропонованих банківських послуг стало відкриття
поточних рахунків фізичним особам - підприємцям
(ФОП). На етапі встановлення ділових стосунків
учасник, який виступав у ролі ФОП, повідомляв
прізвище, ім’я, по - батькові, дату та місце
народження, адресу (для моделювання бізнес-процесу
реальні персональні дані не вимагалися, а похідна
інформація
була
сконструйована
за
певним
алгоритмом).
На цьому етапі представники НТБ виступали у ролі «державного реєстратора»:
допомагали оформити паспорт, ідентифікаційний код клієнта, а також виготовляли
ВИПИСКУ з ЄДРЮО та ФОП.
Після того, як ФОП заповнив заяву на відкриття поточного рахунку, картку із
зразками підписів та анкету - опитувальник, студент - працівник НТБ відкривав

картку контрагента в АБС «Б2», поточний рахунок (2600) та оформляв документ на
сплату комісії банку за відкриття поточного рахунку.

Фінальним кроком було підписання ФОП та НТБ договору про розрахунковокасове обслуговування, один екземпляр якого передавався ФОПу, а другий
залишався у банку для формування юридичної справи клієнта.
Під час ярмарку організаторами проведений круглий стіл «Ринок праці,
проблеми та перспективи працевлаштування випускників», круглий стіл «Напрями
покращення та вдосконалення підготовки фахівців в умовах навчальнотренувальних фірм» та майстер-клас «Психологія впливу кольору на клієнта»,
активну участь в яких брали і працівники навчально-тренувального банку
«Славутич».
Для нашого навчально-тренувального банку «Славутич» ярмарок - це була
чудова нагода відчути справжню атмосферу банківського обслуговування,
зустрітися зі своїми партнерами, залучити нових клієнтів та отримати задоволення
від своїх професійних навичок.
За активну участь у підготовці та проведенні ярмарку колектив навчальнотренувального банку «Славутич» нагороджено дипломами та грамотами.

м.Львів
2016 рік

Учасники XIV Всеукраїнського ярмарку
навчально-тренувальних фірм :
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ПІБ
Чеберяк Діана Сергіївна
Осадча Марина Володимирівна
Сень Марина Михайлівна
Михайлова Людмила Юріївна
Тимошенко Вікторія Олегівна
Білик Владислав Юрійович
Криворучко Владислав
Олександрович
Безденна Юлія Анатоліївна
Касіч Надія Анатоліївна

Посада

Академічна
група

Директор
Заступник директора
Начальник відділу
Заступник начальника відділу
Менеджер
Начальник кредитного відділу
Заступник начальника відділу

МБС -215
ФБС -313
ФК -112
ФБС- 213
БОА -214
БФКБ- 314
ФБС- 313

Начальник відділу
Менеджер-касир

ФБС- 112
БФКБ-114

Говорять учасники Ярмарку:
Чеберяк Діана
Директор НТБ «Славутич»

ХІV Всеукраїнський ярмарок НТФ відбувся
12-15 квітня 2016 року на базі Львівського вищого
професійного училища ресторанного сервісу та
туризму. Проведення ярмарку було ініційоване
Асоціацією «Український національний центр
Навчально-тренувальних фірм «Централь». Для нас
студентів - це унікальна можливість відчути себе
професіоналами у своїй справі. Ми здобули практичний досвід роботи з реальними
клієнтами та продажу банківських продуктів.
Всі учасники ярмарку активно обслуговувались в нашому банку: отримували
готівку, здійснювали розрахунково-касове обслуговування, оформляли та
отримували кредити, укладали депозитні договори, здійснювали валюто-обмінні
операції та інше. Особливо нам було приємно, як ТОВ «Солодкий рай», який
працює з нашим банком по зарплатному проекту, оперативно здійснював
розрахунки за товари та послуги, пластиковими картками нашого банку. Ми вдячні
всім учасникам за активну та плідну співпрацю.
Варто зазначити, що всі фірми дуже яскраво та цікаво презентували себе та
рекламували свою продукцію на широкий загал, проводили різноманітні акції,
конкурси.
Підсумки ярмарку показали наскільки ефективним є даний захід для нас майбутніх фахівців.
Дякуємо організаторам Ярмарку за чудовий захід та за створену ними
атмосферу з ароматом кави, яку ми будемо з насолодою згадувати.

Михайлова Людмила
Заступник начальника відділу по роботі з корпоративними
клієнтами

Під час роботи на Ярмарку я отримала можливість
відчути себе не студенткою, а кваліфікованим працівником
банку. Дуже цікаво було спостерігати за роботою
навчально-тренувальних фірм, брати участь у їх роботі за
рахунок проведення їх платіжних операцій, надавали
консультації та просто спілкуючись між собою. Багато
цікавого дізнались від інших студентів, поділились своїми знаннями. Це була чудова
можливість розширити кордони своєї зони комфорту. Я спробувала і не
пошкодувала. Додому привезла з собою море вражень і позитивних емоцій, багаж
нових знань і навичок.
____________________________________________________________

Криворучко Владислав
В.о. начальника відділу по роботі з платіжними картками

Ми - студенти змогли на повну проявити себе як
справжні фахівці банківської справи, здійснюючи, реальне
обслуговування справжніх клієнтів у
режимі реального часу. Ярмарок дав
нам можливість
відчути роботу справжнього банкіра, яка вимагає,
насамперед, уважності, швидкості, адаптивності та
комунікабельності від кожного. Окрім того, наші студенти
проявили себе не тільки як працівники банку, а й як
науковці, взявши участь в роботі наукових круглих столів та майстер-класів що
проходили під час Ярмарку. Я брав участь у засіданні круглого столу на тему
«Актуальні питання ринку праці та працевлаштування випускників в Україні», де
пройшла жвава дискусія на тему безробіття, зайнятості, проблем невідповідності
ринку освітніх послуг вимогам ринку праці, а також проблеми гендерної нерівності
працевлаштування та пошуку шляхів вирішення відповідних проблем в
Україні. Марина Осадча відвідала майстер-клас на маркетингову тему «Психологія
впливу кольору на клієнта», де набула нових знань щодо формування правильної
маркетингової стратегії фірми в плані використання тих чи інших кольорів, від яких,
фактично, може залежати подальший прибуток підприємства. Владислав Білик взяв
участь в круглому столі на тему: «Напрямки покращення та удосконалення
підготовки фахівців в умовах навчально-тренувальних фірм». За словами
Владислава, на засіданні відбувалися цікаві дискусії щодо проблем діяльності
наявних тренувальних фірм та обговорювалися можливі методи підвищення якості
їх роботи, а також можливості створення нових навчально- тренувальних фірм на
базі навчальних закладів України.
Незважаючи на нестабільну львівську погоду наш дружній черкаський
колектив мав змогу в позаробочий від Ярмарку час насолоджуватися старим,
добрим та неповторним містом Лева. Ми відвідали багато цікавих куточків міста.

Безденна Юлія
Начальник відділу
готівкового обігу та касових операцій

З 12 по 15 квітня у м.Львові проходив XIV
Всеукраїнський Ярмарок навчально - тренувальних
фірм, в якому наш НТБ «Славутич» брав участь.
Я вже не вперше на такому заході у Львові, але
цього разу було ще більш цікавіша та різноманітніша
робота. Нас було не так багато ніж на ХІІ Ярмарку у
2013 році, але ми були справжньою командою. Ми
працювали як велика банківська родина та намагались завжди і у всьому допомагати
один одному.
Досвід, який в мене був з попереднього разу я передавала своїм друзям та
колегам з банку Славутич, а вони в свою чергу ділилися особливостями своєї
роботи.
Працюючи на ярмарку ми з моєю колегою Касіч Надією виконували операції
з готівкового забезпечення роботи Ярмарку. Зокрема ми видавали Ярмаркові премії;
видавали готівку з пластикових карток нашим клієнтам; видавали готівку
навчально-тренувальним фірмам за грошовими чеками; приймали виручку від
реалізації продукції на поточні рахунки юридичних осіб; приймали плату від гостей
ярмарку за товари та послуги на користь навчально-тренувальних фірм;
здійснювали валюто-обмінні операції.
Роботою нашого банку на ярмарку була дуже задоволена та пишаюсь, що я
працювала на цьому ярмарку від імені нашого інституту з такими талановитими
студентами та викладачами.
Загалом хотілось б додати, що нашій професійній роботі сприяв теплий
прийом наших львівських партнерів. Нам, також, сподобалося урочисте відкриття
Ярмарку, і чудовий концерт, і заключний концерт, і екскурсії по Львову, які
проводили для нас студенти. Ми отримали масу позитивних вражень від міста та
його мешканців.
Відвідавши ярмарок, команда НТБ «Славутич» і, звичайно я, отримали
величезний досвід роботи та неоціненний багаж практичних знань та умінь, які нам
обов’язково знадобляться у майбутній роботі.

Касіч Надія
Менеджер-касир

На XIV Всеукраїнській ярмарці навчально- тренувальних
фірм, який проходив 12-15 квітня у м. Львові я здобула
незаперечний досвід роботи,
в умовах реального часу. Як
менеджер-касир, видавала ярмаркові премії, здійснювала обмін
валют, видавала готівку юридичним особам (керівникам
навчально-тренувальних
фірм)
за
грошовими
чеками,
обслуговувала пластикові картки та приймала виручку від НТФ.
Вважаю, що навчально-тренувальний ярмарок сприяє набуттю
студентами ділових якостей та досвіду як самостійної роботи так і
роботи в команді.

Мені сподобалась висока організація роботи ярмарку, постійна підтримка з
боку приймаючої сторони. Була чудово організована зустріч студентів та проведено
урочисті заходи, які всім дуже сподобалися. Я задоволена тим, що брала участь у
Ярмарку та відкрила для себе чудове місто Львів.
Дякую організаторам.
____________________________________________________________

Білик Владислав
Начальник кредитного відділу

З 12 по 15 квітня 2016 року у м.Львів проходив ХІV
Всеукраїнський ярмарок навчально-тренувальних фірм, в
якому активну участь брав наш навчально-тренувальний банк
«Славутич». Це була активна і цікава робота. Кожен
відповідав за певний напрямок роботи, я працював з
кредитами.
Робота під час ярмарку – це досвід спілкування,
формування ділових якостей та звісно незабутні враження.
Саме для ярмарку ми розробили новий кредитний продукт
«Львівська весна».
Я отримав величезний досвід командної роботи,
комунікації і співпраці з студентами навчально-тренувальних фірм. В режимі
реального часу я залучав клієнтів, допомагав їм оформляти документи та видавав
кредити, в межах своїх повноважень. Одним з клієнтів нашого банку став директор
Всеукраїнської Асоціації “Централь” Бондарєв Микола Миколайович. Це була
чудова можливість проявити себе як справжнього фахівця кредитного відділу.
Також, я взяв участь в круглому столі на тему: «Напрямки покращення та
удосконалення підготовки фахівців в умовах навчально-тренувальних фірм», де
дізнався багато нового для себе щодо діяльності наявних тренувальних фірм та
методів покращення їхньої роботи.
Також, варто відзначити роботу навчальних фірм, які дуже яскраво та
оригінально презентували свою продукцію, їм вдавалося зацікавити працівників
нашого банку і мене особисто.
Приємні враження залишилися не тільки від ярмарку, а й від екскурсії містом,
ми дізналися багато нового про історію Львова, а також відвідали найвідоміші
куточки міста. Тож, велика подяка організаторам ярмарку за теплий прийом та
постійну підтримку.
___________________________________________________

Тимошенко Вікторія
Менеджер відділу по роботі з корпоративними клієнтами

Побувати у Львові - це мрія багатьох українців, і я дуже
вдячна за цю можливість, адже не тільки змогла побачити це
неймовірне місто, а й отримати цінний для мене досвід роботи
банківського працівника. Під час Ярмарку я виконувала
обов’язки менеджера відділу по роботі з корпоративними
клієнтами і мені дуже сподобалося працювати з клієнтами та
колегами. Також, ми отримали задоволення від спілкування та
культурного відпочинку.
Велика подяка організаторам та господарям даного заходу.

