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Цей рік для мене був 

значущим, тому що цілий рік я 

працювала на посаді директора 

навчально-тренувального банку 

«Славутич». Ця посада 

допомогла мені реалізувати 

себе, як справжнього банкіра та 

як керівника. Цей рік був 

сповнений активною командною 

роботою, перетвореннями та 

новими досягненнями не тільки 

моїми особистими, а й банку «Славутич». Наша банківська установа є 

справжньою знахідкою для студентів, адже це можливість отримання 

досвіду роботи під час навчання в інституті. 

В процесі роботи відбувалось багато заходів, які тим чи іншим 

способом давали змогу мені та моїм колегам зрозуміти специфіку 

роботи якнайкраще. Це і співпраця з нашими клієнтами навчально-

тренувальними фірмами, і кредитні комітети і комітети з управління 

активами та пасивами, і майстер-класи  в кожному з підрозділів 

нашого банку, і ревізії каси і вдосконалення та створення нових 

банківських продуктів, і проводення зустрічей з гостями інституту. 

Знаковою подією, як для нашого банку, так і для мене особисто 

стала участь  в XIV Всеукраїнському ярмарку навчально-
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тренувальних фірм у м.Львів. Під час роботи Ярмарку я отримала 

можливість та мала змогу проявити свою професіональну 

компетентність, комунікабельність, обмінятись набутим досвідом та 

відчути себе справжнім банківським фахівцем. Я безперечно 

отримала важливий досвід роботи, який знадобиться мені у 

майбутньому. За результатами роботи Ярмарку наш банк був 

нагороджений почесними грамотами та відзнаками. 

Ця посада дала мені змогу ознайомитися з робою банку, 

отримати безцінний досвід та знання, передавати свій досвід колегам 

та самореалізуватися.  

Хотілось би подякувати Правління та колектив НАВЧАЛЬНО-

ТРЕНУВАЛЬНОГО БАНКУ “СЛАВУТИЧ” за плідну, активну та 

цікаву роботу, мені було надзвичайно приємно працювати в такому 

колективі. Сподіваюся, що цей перший досвід роботи в колективі  

буде для нас, випускників, корисним та допоможе в майбутньому. 

Майбутнім працівникам хотілось би побажати професійного 

натхнення, бажання працювати та досягати своїх цілей. 

Бажаю банку «Славутич» процвітання, професійних та творчих 

успіхів, сумлінних та працьовитих студентів, гарних досягнень, 

заслужених нагород та відзнак. 

УСПІХІВ НАМ В МАЙБУТНЬОМУ!!! 

 

 

 

Червнь 2016р 
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Горб Володимир Володимирович 

 Робота в НТБ "Славутич" майже 

нічим не відрізняється від роботи в 

реальному банку. Адже тут ти маєш 

можливість пройти всі етапи свого 

професійного росту:  оформлення 

документів про прийняття на роботу в 

будь – який з відділів, ознайомлення з 

обов’язками, завданнями працівників та 

основними операціями відділу і вже 

далі, відточивши свої вміння і навички, 

просунутися вище по кар’єрній 

сходинці до начальника відділу і, 

можливо,  навіть стати представником 

адміністрації цього ж банку. В 

"Славутичі" організовано все так, щоб 

кожен працівник отримав якнайбільше 

практичного досвіду за період 

навчання.  

Під час роботи в банку завжди 

присутній діловий дух та приємна  атмосфера. Співпраця із колегами 

дозволяє обмінятися практичним досвідом, сприяє покращенню 

роботи студентів в колективі і прискорює процес адаптації до нового 

оточення в майбутньому, що знадобиться в майбутній професійній 

діяльності. "Навчився сам – навчи іншого", - неписане правило НТБ.  

За чотири роки навчання я досконало вивчив роботу двох 

відділів, де займав керівні посади – це відділ по роботі з персоналом 

та відділ внутрішньобанківських операцій. Це дало мені глибокі 

навички і знання  про всі тонкощі нарахування заробітної плати, 

авансів, відряджень та оформлення основних супровідних 

документів. Ні на хвилину не жалкував, що працював в  НТБ 

«Славутич». Це місце, куди дійсно хотілось поспішати після пар.  

Висловлюю щиру вдячність адміністрації інституту, банку та 

колективу НТБ «Славутич» за чудові умови для навчання та роботи. 

Бажаю банку розвитку, процвітання та якнайбільше зацікавлених 

студентів. 

З повагою, ваш випускник Горб Володимир. 
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Сень Марина Михайлівна 

 
Навчально-тренувальний банк 

«Славутич» -  це місце, яке допомогло мені, 

як студенту, краще зрозуміти процес 

роботи та функціонування справжнього 

банку. Перша інформація, яку я почула 

про НТБ від студентів та викладачів, 

була виключно позитивною. І тому, я 

зацікавилась і вирішила спробувати себе 

в ролі працівника цього банку. З першого 

дня роботи в НТБ «Славутич» я 

працювала менеджером у відділі по 

роботі з корпоративними клієнтами, а з 

часом була переведена на посаду 

заступника відділу.  

В останні два роки я працювала на 

посаді начальника відділу по роботі з корпоративними клієнтами. 

Посада начальника відділу дала мені безперечно корисні навички та 

вміння: організація роботи, контроль за виконанням, вміння 

організувати та згуртувати свій відділ.  За ці роки в банку було багато 

цікавих та пізнавальних нововведень, наприклад  проведення 

майстер-класів начальниками відділів. Це дало всім працівникам, і 

мені в їх числі, змогу побачити роботу інших відділів, більш близько 

познайомитись із великим колективом НТБ.  

Досвід роботи, який я набувала протягом трьох років роботи в 

банку, було вдало реалізовано на XIV Всеукраїнському ярмарку 

навчально-тренувальних фірм. Під час ярмарку, наш відділ мав одне 

із найважливіших  завдань – обслуговувати юридичних осіб, 

учасників асоціації «Централь». 

Загалом робота в НТБ «Славутич» була досить цікавою та 

пізнавальною, сподіваюся, що всі навички й уміння, які я в ньому 

здобула, знадобляться мені в житті. Я пишаюся тим, що працювала в 

цьому банку, адже велику базу знань я отримала саме тут. 

Особливо хочеться подякувати керівникам НТБ, які за останні 

три роки вдосконалила цей банк та навчили нас виконувати 

банківські операції на найвищому професійному рівні. 
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Данченко Вікторія Віталіївна 

Моя робота в НТБ «Славутич» 

розпочалася з першого року навчання, з 

моменту, коли я дізналася  про 

функціонування у нашому інституті 

моделі справжнього банку, аналогів 

якому немає ніде в Україні. Це справді 

чудова можливість для нас – майбутніх 

працівників банківських установ 

отримати не лише теоретичні, а й 

практичні знання у своїй галузі.  

Перша моя посада у навчально-

тренувальному банку – менеджер у відділі 

кредитування. Саме цей відділ допоміг 

мені сформувати уявлення про роботу у 

банківській сфері. У відділі кредитування 

я набула досвіду формування та ведення кредитних справ клієнтів, 

особливостей розрахунку та погашення клієнтської заборгованості та 

навички роботи в автоматизованій банківській системі «Б2», що 

неодноразово ставало мені у пригоді в наступні роки навчання.  

Надалі, вирішивши опанувати нові навички, я почала працювати 

у Відділі по роботі з платіжними картками. Робота з цим платіжним 

інструментом настільки зацікавила мене, що у майбутньому навіть 

стала темою моїх наукових досліджень.  

Неоціненною перевагою є те, що працюючи у НТБ «Славутич», 

ми ознайомлюємось не лише з роботою свого відділу, а маємо 

можливість брати участь у майстер-класах усіх відділів: вивчати та 

виконувати на практиці операції різних посадових осіб, що до 

помагає всебічно вивчити особливості функціонування банку. 

За чотири роки, особливо запам’ятався доброзичливий колектив 

НТБ «Славутич». Приємним спогадом закарбувалася в пам’яті  

поїздка на виставу театру оперети до м.Києва. Загалом все сприяло 

налагодженню  в колективі не лише робочих, а й дружніх 

взаємовідносин. Саме атмосфера, що панувала у банку, не тільки 

заохочувала до роботи, а ніби надихала на нові досягнення. Саме 

завдяки цій атмосфері, колективу, керівникам НТБ, які створюють 
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такі прекрасні умови для нашого навчання та роботи, хотілось знову і 

знову повертатись до банку. Я впевнена, що кожен з випускників, з 

теплом та вдячністю буде згадувати час, проведений за роботою у 

НТБ «Славутич». Адже цей час подарував нам не тільки знання своєї 

майбутньої професії, а й незабутні враження. 

 
Червнь 2016р 

 

Чорна Анастасія Володимирівна 

В ролі працівника НТБ 

«Славутич» я вирішила спробувати 

себе навчаючись на другому курсі 

інституту. Набутий досвід роботи в 

колективі, знайомство із 

спеціалістами працюючого банку, а 

також спілкування з потенційними 

клієнтами, дали можливість 

отримати мені безцінний досвід для 

можливості майбутньої роботи в 

банківській установі. З першого дня 

роботи в НТБ «Славутич» я 

працювала менеджером у 

кредитному відділі. 

За три роки роботи в цьому банку  я отримала великий досвід 

роботи: співпраця з реальними клієнтами, робота в автоматизованій 

банківській системі «Б2», робота з документами відповідно до всіх 

норм – все це  наближує навчально-тренувальний банк до моделі 

реально працюючого банку. Навчання в інституті дало змогу мені 

отримати теоретичні знання, а вже, безпосередню, робота в  НТБ 

допомогла знайти  цим знанням практичне застосування. 

Робота в банку надала мені відчуття впевненості в собі, досвід 

спілкування з клієнтами, вміння організовувати роботу. Я відчула 

колективний дух та навчилась працювати в команді. 

Хочеться висловити щиру подяку за прекрасну організацію 

процесу навчання всіх працівників банку, за допомогу і підтримку у 

здобутті практичних навичок. З повагою, ваша випускниця Чорна 

Анастасія! 
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Песоцька Ксенія Валеріївна  

Я, Песоцька Ксенія Валеріївна, 

працювала в НТБ «Славутич» 

протягом  двох років. Вирішила 

працювати в НТБ «Славутич» для 

того, щоб здобути навички роботи в 

банку і мати можливість 

використовувати їх на практиці. 

Навчально-тренувальний банк 

«Славутич» це місце яке допомагає 

студентам краще зрозуміти процес 

роботи та функціонування 

справжнього банку. Під час роботи 

в банку, я отримала змогу 

ознайомитись з банківською 

програмою АБС      «Б2».  

Я працювала на посаді 

менеджера «Відділу по роботі з корпоративними клієнтами», який 

займається відкриттям та обслуговуванням поточних рахунків 

юридичних осіб, якими є навчально-тренувальні фірми навчальних 

закладів України. До моїх основних обов’язків в даному відділі 

входило готувати та направляти листи клієнтам, консультувати 

клієнтів, реєструвати та вводити платіжні доручення, формувати та 

направляти виписки по поточним рахункам, списувати комісію за 

обслуговування, за дорученням клієнтів. 

Робота в банку надала мені досвід роботи в колективі та з 

клієнтами.  

Дякую всьому дружньому колективу НТБ «Славутич» за 

організацію роботи банку, за цікавий досвід у банківській сфері. 

Бажаю банку розвитку та побільше зацікавлених студентів. 

 

Червнь 2016р 
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Демидова   Вікторія 

Я вирішила працювати в НТБ 

«Славутич» для того, щоб мати 

можливість застосовувати набуті під час 

навчання в інституті знання на практиці, 

та здобути навички роботи в банку. 

Прийшовши сюди мала змогу пройти 

процедуру прийняття на роботу, так як це 

відбувається в справжньому банку.  

Свою роботу почала з відділу 

готівкового обігу та касових операцій, де 

побачила всю процедуру роботи в касі. У 

даному відділі я пропрацювала 3 роки. За 

цей час  отримала багато корисної інформації, та певний досвід 

роботи з  програмою АБС «Б2». 

В останній рік роботи в НТБ «Славутич»  вирішила спробувати 

свої можливості в іншому відділі, а саме відділі валютних операцій. 

Це є новостворений відділ, який почав працювати в цьому році. За рік 

я отримала багато корисної інформації пов’язаної саме з валютними 

операціями. 

НТБ «Славутич» дає хороший старт для студентів, це є перший 

крок для того, щоб отримати досвід роботи в банку, це місце яке 

допомагає нам, як студентам, краще зрозуміти процес роботи та 

функціонування справжнього банку. 

Червнь 2016р 
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Безденна  Юлія 

Пропрацювавши в НТБ «Славутич» 4 

роки можу впевнено сказати, що 

Навчально-тренувальний банк дає для 

студента не тільки впевненість в набутих 

практичних та теоретичних знаннях та 

навичках, а й дає розуміння того, як 

повинен працювати справжній фахівець в 

колективі та що таке справжня банківська 

сім’я. 

Прийшовши в банк на першому курсі 

інституту я працювала стажером в 

касовому відділі. Але вже на 2-ий семестр 

першого курсу мене призначили на посаду завідувача відділом 

касових операцій. В своїй роботі начальника відділу завжди 

намагалася перш за все навчити своїх підлеглих та допомогти в 

роботі, а не тільки керувати відділом. 

Протягом років проведених в банку Славутич я двічі відвідувала 

Всеукраїнську ярмарку навчально - тренувальних фірм у Львові, на 

першому та на четвертому курсі. Враження неймовірні, звичайно! Це 

і атмосфера справжньої роботи серед таких же як і ми студентів 

навчальних закладів зі всієї України, і враження від самого міста Лева 

та звичайно гарно проведений час разом з колективом НТБ 

«Славутич». За що дуже вдячна! 

В роботі банку особливу роль завжди займала наша завідувач 

НТБ «Славутич» Наталія Петрівна Мішутіна. Вона постійно була 

підтримкою для всіх студентів та справжнім керівником з великої 

букви. Не тим керівником, який тільки вимагає щось, а й тим, хто 

вкладає та навчає свій колектив. Без Наталії Петрівни, мабуть, це не 

був би банк Славутич! 

На закінчення хотілося б побажати НТБ «Славутич» 

процвітання та великих прибутків, багато клієнтів та завзятих 

працівників. Довгих років роботи йому, бо без Навчально-

тренувального банку наш інститут втратить свою «родзинку» і не 

буде повноцінно навчати студентів. Бо теорія без практики – ніщо! 

 

З повагою ваша випускниця, Безденна Юлія. 



Моя робота в НТБ «Славутич» 
 

Говорять наші випускники. 
2014-2015 н.р. 

Савченко Роман Григорович 

З перших днів навчання в Черкаському 

інституті банківської справи я почув про 

існування навчально-тренувального банку 

«Славутич», зацікавившись я вирішив спробувати 

там попрацювати, щоб відчути, що являє собою 

банк. Розпочав я свою роботу у новоствореному 

відділі реклами, де виконував більш творчу 

роботу, яка полягала у створенні рекламних 

продуктів банку, оформлення стендів, написання 

статей в «Аверс», фотозвітів, тощо. Згодом за 

свою сумлінну працю був підвищений до посади 

начальника відділу. Близько трьох місяців я 

пропрацював на посаді начальника відділу, а згодом був перевединий на посаду 

тимчасово виконуючого обов’язки директора НТБ «Славутич», саме з цього 

моменту починається найцікавіший період моєї роботи. Починаючи з 2014 року 

я займався організацією роботи відділів банку, складав штатний розклад, 

проводив загальні збори та збори начальників відділів, брав участь у засіданнях 

кредитного комітету, комітету управління активами і пасивами, організовував 

проведення ревізії каси, складав річні звіти банку та виконував іншу 

адміністративну роботу. Крім цього, брав участь у Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Інноваційний підхід та перспективи розвитку 

діяльності суб’єктів підприємництва в регіонах» серед учнів вищих 

професійних училищ та студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів 

акредитації - членів Асоціації «Централь». Під час конференції ми 

познайомилися з керівниками навчально-тренувальних фірм, пропонували їм 

банківські продукти нашого банку та дізнавалися про особливості роботи 

навчально-тренувальних фірм.      

Я щиро вдячний всьому колективу  НТБ «Славутич»,кожному працівнику 

за  відповідальне ставлення до роботи та за безцінний досвід, що безсумнівно 

допоможе мені в майбутньому. 

 Бажаю банку, незважаючи ні на що, подальшого розвитку і нових 

професійних досягнень. 



Моя робота в НТБ «Славутич» 
 

Чеберяк Діана Сергіївна 
 

Вступивши до Черкаського інституту 

банківської справи, я дізналась про набір працівників 

до навчально-тренувального банку «Славути». Я 

зацікавилась і вирішила спробувати себе в ролі 

працівника цього банку. З першого дня роботи в НТБ 

«Славутич» я працювала менеджером, а з часом була 

переведена на посаду заступника директора. Це дало 

мені чудову можливість побачити роботу всіх 

відділів банку. Робота в НТБ дала мені безперечно 

корисні навички та вміння: організація роботи, 

контроль за виконанням, вміння організувати та 

згуртувати колектив. 

На мене було покладено важливе завдання: 

проведення майстер-класів відділів НТБ «Славутич», яке було нововведенням 

для банку. Ці заходи стали цікавинкою в житті банку, адже передача досвіду і 

вмінь-це невід’ємна важлива складова навчального та професійного знання. Це 

чудова можливість дізнатися більше, підвищити свою обізнаність в 

різноманітних банківських операцій та удосконалення  власної професійної 

майстерності. 

Разом з директором банку ми представляли наш банк гостям інституту, 

зокрема абітурієнтам, школярам, учасникам Літньої школи у 2014 році. В 

рамках роботи літньої школи було знято фільм про банк  та банківських 

працівників на англійській мові 

Приємним бонусом за роботу були поїздки на вистави театру оперети до 

м.Києва колективом банку.  Також, в рамках роботи в НТБ «Славутич» ми 

відвідали чудове місто Львів, в якому приймали участь у науково-практичній 

конференції, де познайомились з представниками навчально-тренувальних фірм 

з різних міст України, що стало цікавим та пізнавальним для нас. 

Навчально-тренувальний банк «Славутич» є моделлю справжнього банку, 

а отже є чудовою можливістю отримати не лише теоретичні, а й практичні 

знання.  Хотілось би відмітити надзвичайно чудовий, доброзичливий колектив 

НТБ «Славутич».Адміністрація банку, начальники відділів та менеджери є 

справжнім дружнім колективом, кожен з учасників якого  готовий завжди 

допомогти та підтримати в будь-якому питанні.  

 

УСПІХІВ  ВАМ  У МАЙБУТНЬОМУ! 



Моя робота в НТБ «Славутич» 
 

 

Бондаренко Сергій Олександрович 

Я, Бондаренко Сергій Олександрович, 

працюю в НТБ «Славутич» з часу як тільки 

вступив до інституту. Робота тут мене 

зацікавила ще з часу коли я потрапив на 

день відкритих дверей до інституту. Від 

самого початку навчання був зацікавлений в 

тому щоб працювати в цьому банку і 

здобувати знання і досвід. 

В перші дні роботи в НТБ «Славутич» 

займав посаду спеціаліста у юридичному 

відділі, де пропрацював пів року, після цього 

був переведений у новостворену юридичну 

особу – ПАТ «Трипілля», яка власне була 

створена мною та яку я очолив на посаді 

директора. 

Але це не стало на заваді для того щоб черпати знання про діяльність 

банку загалом та діяльності всіх його відділів окремо, відвідуючи майстер 

класи. 

Фірма працювала на основі програми 1С Бухгалтерія, що стало корисним 

досвідом як для працівників фірми так і для працівників банку. 

Також, хотілось би відзначити, що завдяки НТБ «Славутич» я побував на 

Всеукраїнській практичній конференції «Інноваційний підхід та перспективи 

розвитку діяльності суб′єктів підприємництва в регіонах (область, район, місто, 

галузь)» у м. Львові, яка відбулася 21-23 квітня 2015 року.  

За два роки навчання і роботи в НТБ я зміг відчути на власній практиці 

теоретичний матеріал, що був отриманий на парах, отримати реальний досвід 

роботи в банку та фірмі, а також  просто цікаво і весело провів час. 

Висловлюю щиру вдячність адміністрації інституту за чудові умови для 

навчання та роботи. Бажаю банку розвитку та побільше зацікавлених студентів. 

З повагою, ваш випускник Бондаренко Сергій 

 

Червнь 2015р. 



Моя робота в НТБ «Славутич» 
 

 

Підкуйко Аліна Валеріївна 

Я, Підкуйко Аліна Валеріївна, працювала в 

навчально-тренувальному банку «Славутич» в 

2013-2015 роках. За ці роки я отримала велику 

кількість цікавої інформації і безліч вмінь та 

навичок. 

Прийшовши сюди я мала змогу пройти всю 

процедуру прийняття на роботу, як це проходить в 

справжньому банку. Спочатку я розпочала свою 

роботу із посади менеджера-касира відділу 

готівкового обігу та касових операцій. Виконуючи 

обов’язки касира я навчилася працювати в 

автоматизованій банківській системі Б2, що 

безперечно знадобиться у подальшій професійній діяльності. Також, я 

виконувала операції з прийняття та видачі готівки, обміну валюти та сплати 

платежів. 

В останній рік роботи я працювала на посаді менеджера відділу 

кредитування юридичних і фізичних осіб. Моїми основними обов’язками в 

даному відділі були видача кредитів фізичним особам, складанням кредитного 

графіку, нарахування відсотків і комісій за користування кредитними коштами 

банку, а також оформлення всіх операцій необхідними супровідними 

документами. 

За час роботи в НТБ «Славутич» я отримала безцінний досвід банківської 

роботи. Тому я дуже вдячна всьому колективу, а особливо керівникам банку. 

Бажаю успіхів та процвітання! 



Моя робота в НТБ «Славутич» 
 

Червнь 2015р. 

 

 

Пересунько Анна Петрівна 

 

Я, Пересунько Анна Петрівна, 

працювала в НТБ «Славутич» на протязі двох 

років. Я вирішила працювати в НТБ 

«Славутич» для того, щоб  мати можливість 

застосовувати набуті під час навчання в 

інституті знання на практиці, та здобути 

навички роботи в банку. 

НТБ «Славутич» -  це імітація 

справжнього банку, тобто можливість 

побачити і попрацювати в справжньому 

банку. Під час роботи в банку, я отримала 

змогу ознайомитись з банківською 

програмою АБС  «Б-2». 

Я працювала у відділі внутрішньобанківських операцій,  де 

ознайомилась з нарахуванням та виплатою заробітної плати, нарахування 

відпусток, зі порядком звільнення працівників.  

Робота в банку надала мені досвіду у роботі в колективі, та з клієнтами. 

Вміння організовувати роботу в середині відділу.  

Дякую всім хто допоміг створити навчально- тренувальний банк 

«Славутич», а також тим хто керував ним . І звісно дякую працівникам банку,за 

чудовий колектив, в якому було легко і весело працювати.   

Червнь 2015р. 

 



Моя робота в НТБ «Славутич» 
 

Брильова Ірина Анатоліївна  

 

Навчально-тренувальний банк 

«Славутич» це місце яке допомагає нам, 

як студентам, краще зрозуміти процес 

роботи та функціонування справжнього 

банку. Перша інформація, яку я почула 

про НТБ  від студентів та викладачів, була 

виключно позитивною. Зараз він є 

візитною карткою інституту. Робота в НТБ 

дає можливість студентам уявляти 

перспективи  майбутній професії. 

Я почала працювати в банку з 

першого року навчання в інституті. Для своєї роботи я вибрала відділ 

«Обслуговування роздрібного бізнесу», який займався залученням депозитів, 

веденням їх рахунків, обслуговуванням депозитних договорів, нарахуванням та 

виплатою відсотків за цими депозитами. Пропрацювавши рік, мене перевели на 

посаду заступника начальника відділу. За цей час ми зробили багато проривів, 

насамперед, збільшивши депозитний портфель банку до рекордних пів 

мільйона гривень.  

Багато студентів нашого інституту не використовують можливість 

працювати в навчально-тренувальному банку «Славутич», вважаючи, що це 

потребує занадто багато часу. На мою думку, дві чи три години на тиждень 

роботи в Банку «Славутич» не так багато, тому що ця справа стала для мене 

улюбленою. 

Навчально-тренувальний банк «Славутич» допоміг мені зрозуміти що 

банк це те місце де я б хотіла працювати в майбутньому. 

Червнь 2015р. 

 



Моя робота в НТБ «Славутич» 
 

Галаган Вікторія Олексіївна 

 
Я, Галаган Вікторія Олексіївна, 

працювала в Навчально-

тренувальному банку «Славутич» 

від початку навчання в інституті. 

Про Навчально-тренувальний банк 

дізналася від викладача інституту і 

зацікавившись вирішила 

спробувати, для того щоб набуті 

знання застосовувати на практиці, 

як і зараз так і в майбутньому, та 

отримати безцінний досвід роботи в 

банку. 

Прийшовши сюди мала змогу 

пройти процедуру прийняття на роботу так як це відбувається в 

справжньому банку. 

Свою роботу почала з відділу готівкового обігу та касових 

операцій, де побачила всю процедуру роботи в касі. Робота була 

різною, але дуже цікавою, починаючи від перепакування грошей – 

закінчуючи виплатою заробітної плати працівникам банку та роботою 

в системі «Б2». Також, працюючи в цьому відділі зрозуміла всю ту 

складність, яка лежить на плечах касира, тому що робота з грошима 

та іншими цінностями потребує саме відповідальності, особливо за їх 

збереження. У відділі я пропрацювала рік, це було дуже цікавий та 

захоплюючий досвід, але потім я вирішила спробувати свої 

можливості в іншому відділі, тому  перейшла у відділ 

внутрішньобанківських операцій. Робота в цьому відділі дала мені 

досвід роботи з програмою «Б2», де я практикувала нараховування 

заробітної плати, оформлення та виплату відряджень та виконання 

інших операцій, необхідні для роботи не тільки в банку, а й в інших 

установах. 

За два роки навчання і роботи в Навчально-тренувальному банку 

«Славутич» я змогла відчути на практиці той теоретичний матеріал, 

що викладався на парах та отримати реальний досвід роботи в банку, 

а також просто цікаво і весело провести час. 
Червнь 2015р. 



Моя робота в НТБ «Славутич» 
 

Казимір Яна Сергіївна 

 

Я, Казимір Яна Сергіївна, 

працювала в навчально-

тренувальному банку «Славутич» в 

2013-2015 роках у відділ готівкового 

обігу та касових операцій та  відділі 

внутрішньобанківських операцій. 

Спочатку я працювала у відділ 

готівкового обігу та касових операцій. 

Де я виконувала операції з приймання 

та видачі готівки, оформляла 

прибуткові та видаткові документи; 

рахувала й упаковувала готівку, 

встановлювала курси валют та брала 

участь у проведенні ревізій каси. 

В останній рік я була переведена до відділу внутрішньобанківських 

операцій. В цьому відділі я навчилася нараховувати заробітну плату, 

відрядження та здійснювати інші операції, необхідні для роботи не тільки в 

банку,  а й в інших установах. 

За ці роки я отримала велику кількість цікавої інформації і безліч вмінь та 

навичок. 

Червнь 2015р. 

 

 

 



Моя робота в НТБ «Славутич» 
 

Говорять наші випускники. 
2013-2014 н.р. 

 

Лобатенко Юлія Олександрівна 

 
Я, Лобатенко Юлія Олександрівна, працюю 

в НТБ «Славутич» з часу як тільки вступила до 

інституту. Від самого початку навчання була 

зацікавлена в тому щоб працювати в цьому банку і 

здобувати знання і навички не тільки на 

профільних дисциплінах, а й отримувати 

практичні знання. 

З першого дня роботи в НТБ «Славутич» 

займала посаду спеціаліста у відділі депозитних 

операцій, де пропрацювала пів року, після цього 

була переведена у відділ обслуговування 

юридичних осіб, де пропрацювала у гарному і 

дружньому колективі ще пів навчального року. 

Останній рік роботи в НТБ «Славутич» 

займала посаду головного бухгалтера, де отримала цінний досвід по роботі 

всього банку, оскільки працювала із всіма відділами банку із всіма 

працівниками і побачила як в цілому працює наш банк. 

Ще однією перевагою роботи в навчально – тренувальному банку є те, що 

студенти мають можливість працювати в АБС Б-2, яка використовується у 

роботі реальних банків. 

Крім всіх робочих моментів в НТБ «Славутич» ми гарно проводили час, 

ми були учасниками XII Всеукраїнської ярмарки навчально - тренувальних 

фірм, де обслуговували фірми із всієї України, також всім колективом ми 

відвідували вистави та концерти. 

НТБ «Славутич» дає хороший старт для студентів, це є перший крок для 

того, щоб отримати свою професію та бу ти висококласними спеціалістами в 

банківській сфері, які зараз цінуються роботодавцями. 

Залишаючи банк хочу побажати йому плідної роботи, трудящих 

працівників, прибутку і процвітання. 



Моя робота в НТБ «Славутич» 
 

З повагою,  ваша випускниця Лобатенко Юлія 

2014 рік 

Потоцький Володимир Валерійович 

19  

Роботою в НТБ «Славутич» я зацікавився ще в день вступу до ЧІБС, 

коли вперше потрапив у наш банк на екскурсію. Відтоді я пропрацював тут 

майже чотири роки. За цей час двічі змінювалось керівництво та організація 

роботи банку, змінювались мої обов’язки та посади. Я виконував канцелярську 

роботу, оформлював кореспонденцію, трохи працював у 

зовнішньоекономічному відділі, але найбільше моя діяльність у НТБ 

«Славутич» була пов’язана із юридичним відділом. Тут я навчився складати й 

оформлювати договори, формувати юридичні справи клієнтів, працювати з 

внутрішньою організаційною документацією і вивчив основи роботи в АБС 

«Б2».  

Я мав змогу побувати на ярмарку навчально-тренувальних фірм у Львові 

та безпосередньо поспілкуватися з клієнтами. Важливо й те, що я отримав 

досвід роботи в чудовому злагодженому колективі, а також багато практичних 

корисних порад від наших керівників-педагогів. Хотілось би подякувати всьому 

робочому колективу НТБ «Славутич» і побажати процвітання нашому банку в 

майбутньому.                                                         

                                                                      Потоцький Володимир, 



Моя робота в НТБ «Славутич» 
 

                                               2014р.          група ФК 1-10  

Горденко Вікторія 

Віталіївна 

Я, Горденко Вікторія Віталіївна, 

студентка Черкаського інституту банківської 

справи (уже випускниця) дуже люблю й 

шаную свій інститут, і одним із плюсів у 

ньому є навчально-тренувальний банк 

«Славутич», про який хочу розповісти. Коли 

я вперше прийшла в цей банк (це був перший 

рік мого навчання в інституті), мене вразила 

робоча атмосфера й дружній колектив банку, 

було відчуття, що це реальний банк з 

реальними професіоналами, і я зрозуміла: «Я хочу тут працювати!» Спочатку в мене був 

вибір: у який відділ іти працювати, і я вирішила, як, мабуть, і більшість людей на моєму 

місці, що хочу працювати з грошима, тому прийшла у відділ готівкового обігу та касових 

операцій. Уже потім я зрозуміла, що «працювати з грошима» - це не так уже й легко, це дуже 

цікаво, але разом з тим на мені лежала велика відповідальність за всі ті цінності, які були в 

касі. У відділі готівкового обігу я виконувала операції з приймання та видачі готівки, 

оформляла прибуткові та видаткові документи; рахувала й упаковувала готівку за 

допомогою обчислювальної та організаційної техніки; роздруковувала курси валют, 

установлених НБУ, та брала участь у проведенні ревізії каси. У цьому відділі я працювала 1 

рік, мені сподобалася ця робота, але з часом я прагнула навчитися ще чогось, і мене перевели 

у відділ операційного обслуговування фізичних осіб, у якому я завзято працювала теж 

приблизно рік на посаді спеціаліста. У цьому відділі було ще цікавіше, адже тут я мала 

можливість працювати із серйозними клієнтами: залучати кошти на вигідних для обох сторін 

умовах. Я укладала договори з клієнтами та нараховувала відсотки за депозитами; освоїла 

роботу в програмі Б2. Через деякий час мене перевели на посаду керівника цього ж відділу, 

який уже називався «Відділ з обслуговування роздрібного бізнесу», тут я працювала весь 

останній рік свого навчання в інституті. За цей рік мій відділ залучив багато клієнтів, ми  

складали депозитний портфель, розробляли «Документи дня»; проводили моніторинг 

депозитних продуктів по банках та встановили новий продукт «Золотий ключик», який мав 

великий попит. 

За ці три роки я отримала багато навичок, було дуже цікаво та водночас корисно 

проводити свій вільний час у банку, спілкуватися з колективом, який весь час збільшувався, 

та знаходити нових друзів. Працюючи в навчально-тренувальному банку, я відповідально 

ставилася до своєї роботи, більш рішуче та впевненіше виконувала свої завдання та 

приймала рішення, які стосувалися мого відділу.  

Ще за роботу в банку мене нагороджували страховими бонусами, які я 

використовувала для деяких дисциплін. 

Загалом мені дуже сподобалося працювати в НТБ «Славутич», сподіваюся, що всі 

навички й уміння, які я в ньому здобула, знадобляться мені в житті. Я пишаюся тим, що 

працювала в цьому банку, адже велику базу знань я отримала саме тут. 

Особливо хочеться подякувати керівникам НТБ, які за останні три роки  вдосконалила 

цей банк та навчила нас виконувати банківські операції на професійному рівні. 

 

2014 рік 



Моя робота в НТБ «Славутич» 
 

Васильченко Денис Вікторович 

 

Набутий досвід роботи  в  

колективі, знайомство із 

спеціалістами працюючого банку, 

а також спілкування з 

потенційними клієнтами, дали 

можливість  для того щоб 

працевлаштувався в комерційний 

банк. 

Теоретичні знання 

банківських операцій  

використовувались на практиці в 

навчально-тренувальному  Банку 

«Славутич», а  практичні навички 

здобуті в  НТБ зараз застосовую в 

роботі в комерційному банку. 

Робота в комерційному банку майже не відрізняється від роботи в НТБ 

«Славутич».  КБ застосовує програму АБС SRBank, проте складнощів у роботі з 

цією програмою  майже не виникало. Тому, здобуті навички роботи в АБС  Б2, 

які я здобув в НТБ дали мені впевненість в реальній роботі. 

Безумовно, робота в НТБ допомогла мені в житті. Сформована 

відповідальність на посаді «начальника кредитного відділу в НТБ «Славутич» 

дали змогу швидко адаптуватися на роботі в банку. 

 Мій колектив в КБ цікавиться про мою роботу в НТБ, і я із задоволенням  

розповідаю про  цікаве життя нашого гарного колективу. 

 

2014 рік 

 



Моя робота в НТБ «Славутич» 
 

Кисловська Олександра Сергіївна 

Я, Кисловська Олександра 

Сергіївна, працюю в навчально-

тренувальному банку «Славутич» від 

початку навчання в інституті. Про 

навчально-тренувальний банк 

дізналась від викладача інституту і 

зацікавилась. 

 Прийшовши сюди я мала змогу 

пройти всю процедуру прийняття на 

роботу, як це проходить в справжньому 

банку.  

Розпочала я свою роботу в банку із посади спеціаліста відділу 

операційного обслуговування юридичних осіб. В той період банк працював в 

ОДБ ZOO, і в перший місяць ми вели ознайомчу роботу із системою, із 

обов’язками працівників нашого відділу. Пройшовши стажування нас 

допустили до виконання розрахункових операцій, кожен працівник відділу 

отримав декілька юридичних осіб для обслуговування.  

В другому семестрі мене перевели на посаду заступника начальника 

відділу і  наш банк перейшов на нову систему АБС Б2, що значно полегшило 

нам роботу.  В травні, під час підготовки до поїздки на XII  Всеукраїнську 

ярмарку навчально-тренувальних фірм, ми досить плідно попрацювали, краще 

познайомились один з одним, відчули на собі роботу в справжньому банку. 

Поїздка була незабутньою і принесла багато позитивних вражень, пов’язаних з 

роботою, колективом і Львовом. 

В останній рік роботи я працювала на посаді начальника відділу по роботі 

з корпоративними клієнтами.  За цей рік в банку було багато нововведень, 

проведення майстер-класів начальниками відділів. Це дало всім працівникам 

змогу побачити роботу інших відділів, більш близько познайомитись із 

великим колективом НТБ. 

За два роки навчання і роботи в НТБ я змогла відчути на практиці той 

теоретичний матеріал, що викладався на парах, отримати реальний досвід 

роботи в банку, та просто цікаво і весело провела час. 

Дякую всьому дружньому колективу НТБ «Славутич» за організацію 

роботи банку, за цікавий досвід і банківській сфері. Бажаю банку розвитку та 

побільше зацікавлених студентів. 

2014 рік 



Моя робота в НТБ «Славутич» 
 

Говорять наші випускники. 
2012-2013 н.р. 

Арзуманова Євгенія Артурівна 

 

Я, Арзуманова Євгенія Артурівна, 

працюю в навчально-тренувальному банку 

«Славутич» два останні роки. Вони 

пролетіли як одна мить. 

Коли я вперше прийшла в банк то 

відчула справжню атмосферу колективу. Всі 

співробітники банку прийняли нас, нових 

працівників як колег. Перший рік пройшов 

вдало. Це було введення в курс банківської 

справи. Колектив повністю сформувався на 

той час і банк почав повністю 

функціонувати як одне ціле. Через пів року 

плідної праці я стала начальником відділу 

внутрішньобанківських операцій. 

В останній рік роботи я продовжила 

працю на посаді начальника відділу 

внутрішньобанківських операцій. Робота в 

цьому відділі дала мені досвід роботи з програмою Б-2. Також, я навчилася 

нараховувати заробітну плату, відрядження та інші операції, необхідні для 

роботи не тільки в банку, ай в інших установах. 

Крім цього в банку ми навчились бути дійсно колективом. Поїздка до 

Львова на ХІІ Всеукраїнський ярмарок навчально-тренувальних фірм дуже 

згуртувала нас всіх. На ярмарку ми відчули роботу справжнього банку. Це були 

незабутні дні! 

Висловлюю щиру подяку адміністрації інституту, завідуючим НТБ за 

надані прекрасні умови для навчання та роботи. Ми тут дійсно відчували себе 

як на роботі. 

 

 

2013 рік 

 



Моя робота в НТБ «Славутич» 
 

 

Широкопояс Руслан Юрійович 

Робота в навчально-тренувальному банку - це досить 

тяжкий процес, що передбачає поєднання навчання і роботи,  

але він наповнений отриманням безцінного досвіду і 

закладенням базового фундаменту, який допоможе в 

подальшому при отриманні роботи і перших кроках до 

успішної кар’єри.  

За рік роботи я ознайомився з повною роботою банку, 

від його створення і формування головних документів, по 

запровадженню банківської діяльності, до безпосередньо, 

роботи кожного відділу. При цьому, цей шлях був дуже 

приємний, так як ти спілкуєшся з людьми, які також 

прагнуть отримати знання для роботи в майбутньому. НТБ 

надав всі необхідні умови для роботи. Ми отримали змогу 

попрацювати з Автоматизованою Банківською системою Б2, 

за що хотілося подякувати, всіх хто був залучений у 

створення і підриманні роботи банку. 

Також, хотілося б подякувати, за надану банком можливість в участі у 12 

Всеукраїнській ярмарці навчально-тренувальних фірм у м. Львові, що допомогло побачити 

справжню роботу банку і співпрацю з клієнтами.  

Для мене було великим задоволенням працювати в такому згуртованому колективі, а 

також, особливо, з таким чудовим керівником Мішутіною Наталією Петрівною, що доклала 

всіх зусиль для створення цього колективу і отримання нами безцінного досвіду роботи в 

банку.  

Зараз Руслан вже працює  в банку і  про роботу  в навчально-тренувальному банку 

“Славутич” говорить наступне: 

 

2013  рік 

_____________________________________________________________________ 

Робота в банку зробила великий і цінний внесок в моє життя, хоч і займала всього 

лиш рік. Отримані знання і емоції допомогли мені знайти напрям в якому я хочу рухатись,  а 

також привела до безлічі знайомств з якими ми й досі рухаємось в банківській справі і в 

інших сферах життєдіяльності. А починали ми всі в 1 відділі, у відділенні банку НТБ 

Славутич. На мою думку такий вид навчання потрібно навіть зробити основним, так як 

досвід отриманий таким чином безпосередньо стосується і не відрізняється від того де потім 

потрібно буде працювати.  Це дасть чималу перевагу перед іншими на ринку праці, а також 

залишить найпрекрасніші емоції в сердці після закінчення інституту”. 

 

З повагою ,менеджер ПАТ «Фідобанк» 

 Широкопояс Руслан Юрійович. 

20.02.2014р.  



Моя робота в НТБ «Славутич» 
 

 

Цистан Ірина Василівна 

Моє знайомство з діяльністю 

НТБ “Славутич” розпочалося з 

перших днів навчання в інституті, з 

2009року. За роки навчання, я мала 

чудову можливість застосувати 

отримані теоретичні знання на 

практиці та відчути тонкощі 

майбутньої професії.   

Для студентів робота в НТБ 

“Славутич” є одним з перших кроків 

на шляху до отримання майбутньої 

професії. Працівники НТБ 

“Славутич” мають можливість 

співпрацювати з клієнтами, 

знайомитися з роботою банківських 

працівників безпосередньо в банках, відчути тонкощі роботи в колективі. Для 

роботодавців важливим є не лище  теоретичні знання майбутнього працівника, 

а і вміння застосовувати їх на практиці, саме цьому вчаться працівники НТБ 

“Славутич”. 

Залишаючи банк хочеться побажати йому довгих років успішної 

діяльності та вдячних співробітників. 

 

 

2013 рік 

 

  



Моя робота в НТБ «Славутич» 
 

Шльончак Василь 

 НТБ «Славутич» відіграв значну роль у 

становленні моєї особистості в якості майбутнього 

спеціаліста. Робота в колективі сприяє 

формуванню почуття відповідальності та 

підвищенню рівня дисциплінованості, тому що 

кожен із працівників має власні посадові 

обов’язки та несе відповідальність за результати 

виконаної роботи.  

Під час роботи, в банку завжди присутній 

корпоративний дух та підтримується здорова 

морально-психологічна атмосфера. Ділова 

атмосфера в банку сприяє  покращенню роботи 

студентів в колективі і прискоює процес адаптації до нового оточення в майбутньому. 

Співпраця із колегами дозволяє обмінятися практичним досвідом та дізнатися багато 

корисної інформації, яка знадобиться в майбутній професійній діяльності. 

Робота в установі спрямована не лише на те, щоб давати знання, а й на 

розвиток фахових умінь та розвитку творчого мислення. Також я навчився 

спілкуватися з партнерами з дотриманням правил мовного етикету, що сприяло 

покращенню моїх комунікативних здібностей. 

  Під час проведення Всеукраїнської конференції навчально-тренувальних фірм я 

мав  гарну нагоду обмінятися думками щодо певних проблем ринку праці і не тільки, 

та поділитися набутим досвідом. 

Я особисто мав змогу переконатися в користі отриманих знань в НТБ,  під час 

проходження практики в Дніпровській філії ПАТ «Укрінбанк».   

В організації робочий процес та робота з клієнтами організовані аналогічним 

чином. Саме тому процес адаптації до нових робочих умов відбувся досить швидко. 

Мені стали в нагоді  навики спілкування з клієнтами-навчальними фірмами,  під час 

надання консультацій реальному вкладникові в Укрінбанку. Розмова відбувалася з 

дотриманням правил мовного етикету та використанням професійної термінології, що 

додало впевненості клієнту в надійності установи. 

В Дніпровській філії ПАТ «Укрінбанк» також використовують АБС «Б-2». 

Тому я мав змогу взяти участь у процесі прийому грошового переказу з-за кордону, 

використовуючи набуті навики роботи в програмі під час навчання в НТБ 

«Славутич». 

Робочі дні протікали плідно та з користю для практикантів, ми отримали 

безцінний практичний досвід та безліч яскравих вражень і емоцій. Тому майбутні 

банкіри щиро вдячні за можливість роботи в банку та навчанню справжній фаховій 

майстерності банківського працівника.  



Моя робота в НТБ «Славутич» 
 

Васильченко Денис Вікторович 

Я, Васильченко Денис Вікторович, 

працював в навчально-тренувальному банку  

«Славутич» начальником кредитного відділу. 

За рік роботи в НТБ отримав великий 

досвід роботи в автоматизованій банківській 

системі «Б2». Працював менеджером та 

начальник кредитного відділу. Отримав досвід  

організаційної роботи в банку. 

За рік роботи навчився: 

 Надавати консультації по кредитуванню 

фізичних осіб; 

 Працювати  в АБС «Б2»; 

 Відкривати контрагентів; 

 Відкривати рахунки; 

 Формувати виписки по рахунках; 

  Готувати документи на видачу кредиту; 

 Оформляти меморіальні ордери, заяви на переказ готівки та інші 

банківські документи; 

 Нараховувати та погашати % за кредитами; 

 Нараховувати та погашати комісії; 

 Погашати основну суму кредиту; 

 Проводити виправні проводки; 

 Формувати документів дня. 

Загалом робота в банку надала мені відчуття впевненості в собі, досвід  

спілкування з клієнтами, вміння організовувати роботу. 

 

2013  рік 



Моя робота в НТБ «Славутич» 
 

Атамановська Тетяна Володимирівна 

Я, Атамановська Тетяна 

Володимирівна займала посаду начальника 

відділу операційного обслуговування 

юридичних осіб. Відділ проводив протягом 

року комплексне обслуговування юридичних 

осіб в АБС Б2.  

За час роботи в банку я отримала 

безцінний досвід роботи в колективі. 

Жодного разу я не пожалкувала що 

влаштувалась в цей банк. Працівники в 

подальшому складають достойну 

конкуренцію на ринку праці іншим 

випускникам вищих навчальних закладів, 

адже за плечима вже є досвід роботи. Робота 

з реальними клієнтами, робота в банківській 

програмі, робота з документами відповідно 

до всіх норм наближує навчально-тренувальний банк до моделі реально 

працюючого банку. На лекціях студент отримує теоретичні знання, а вже 

безпосередню в банку може знайти цим знанням практичне застосування.  

Довід роботи який ми набували протягом року  вдало було застосовано на 

12 Всеукраїнському ярмарку навчально тренувальних фірм. На ярмарку ми 

мали змогу познайомитись з юридичними особами яких обслуговуємо 

особисто.  

Хочу дати пораду студентам які вагаються влаштовуватись чи ні до 

навчально-тренувального банку. Влаштовуйтесь. Час який ви витрачатимете на 

роботу в банку пізніше окупиться з повна.! 

2013 рік  



Моя робота в НТБ «Славутич» 
 

Моргунова Ірина Василівна 

 

Я, Моргунова Ірина Василівна, 

працювала в навчально-тренувальному 

банку «Славутич» в 2011-2013 роках в 

відділі внутрішньо-банківських операцій. 

За ці роки я отримала велику 

кількість цікавої інформації і безліч вмінь 

та навичок. Протягом цих років я 

опанувала програми ОДБ «ZOO» та АБС 

Б2. Моїми основними обов’язками в 

даному відділі були нарахування 

заробітної плати, авансів, відрядних, а 

також оформлення всіх операцій 

необхідними , супровідними 

документами. 

Робота в банку надала мені відчуття 

впевненості в собі, досвід спілкування з клієнтами, вміння організовувати 

роботу всередині відділу між колегами. 

Я відчула колективний дух та навчилась працювати в команді.  

Я дякую всім хто допоміг створити навчально- тренувальний банк 

«Славутич», а також тим хто керував ним. І звісно дякую працівникам 

банку, до яких завжди можна було звернутись за допомогою! 

 

2013 рік 

  



Моя робота в НТБ «Славутич» 
 

Верінкевич Єлена Леонідівна 

Я, Верінкевич Єлена Леонідівна, працюю 

в Навчально-тренувальному банку «Славутич» 

вже 4 роки, але особливо яскраво запам’ятався 

останній рік.  

Займаючи посаду начальника відділу  

операційного обслуговування фізичних осіб, я 

отримала безцінний досвід роботи і цікаві 

знайомства з новими людьми.  

Робота в програмі Бі-2 не лише збагатила 

мої знання стосовно даної системи, а й 

допомогла у процесі навчання та полегшила 

здачу заліків, адже я розуміла все не лише в 

теорії, а й безпосередньо мала змогу працювати 

з контрагентами, проводити моніторинг 

тарифів, залучати депозити та нараховувати 

відсотки.  

Я з цікавістю проходила виробничу практику в банку «Київська Русь», де 

ще раз підтвердилося, що я не даремно проводжу свій вільний час в навчально-

тренувальному банку «Славутич», адже знання, здобуті в ньому, я з легкістю 

примінила на практиці.  

Надзвичайне враженя справила поїздка на ХІІ Всеукраїнський ярмарок 

навчально-тренувальних фірм 2013 року у Львові.  

Ми мали змогу не лише відчути всю відповідальність процесу залучення 

клієнтів, розміщення депозитних коштів на рахунках, а й здійснили незабутню 

мандрівку найвідомішими куточками Львову, піднялися на ратушу, з якої 

побачили місто як на долоні. 

Хочеться висловити щиру подяку за прекрасну організацію процесу 

навчання всіх працівників банку, за допомогу і підтримку у здобутті 

практичних навичок.   

 

 

2013 рік 

 

 

 



Моя робота в НТБ «Славутич» 
 

Коротич Вікторія 

Я вирішила працювати в НТБ 

«Славутич» для того, щоб  мати можливість 

застосовувати набуті під час навчання в 

інституті знання на практиці, та здобути 

навички роботи в банку. 

Банк «Славутич» надає можливість 

відчути себе частиною дружнього колективу 

та вивчити роботу банку зсередини, не 

відволікаючи студентів від навчального 

процесу.  

Кожен з працівників вносить свою частку 

праці в злагоджене функціонування банку. 

В банку я займала посаду начальника 

відділу кадрів. Працюючи на цій посаді я 

здобула навички роботи з кадровою документацією.  Також,  я мала змогу 

вивчити роботу інших відділів. 

Відділи банку тісно взаємопов’язані, тому кожен студент має змогу вивчити 

роботу всіх підрозділів банку. Робота в банку цікава та злагоджена. 

Корисним досвідом стала участь банку в XII Всеукраїнському ярмарку 

навчально-тренувальних фірм. Він дозволив набути нові навички та дізнатися 

більше про роботу фірм з якими співпрацює наш банк. 

Хотілося б висловити подяку всьому дружньому колективу НТБ 

«Славутич» за цікаву та плідну співпрацю та організацію роботи.\ 

 

2013 рік 

 

 



Моя робота в НТБ «Славутич» 
 

Ільчук Альвіна Павлівна 

 

Я, Ільчук Альвіна Павлівна, 

працювала в банку НТБ «Славутич» 

протягом року. Одержала  цінні знання в 

банківській програмі «Б2», ОДБ «ZOO», 

які сподіваюсь використати у 

майбутньому. Також хочу відзначити про 

здобуття цінного досвіду, працюючи з 

реальними клієнтами на ярмарку у 

Львові.  

Мала змогу пройти виробничу 

практику у банку «Київська Русь», де 

ознайомилася краще ознайомитися з 

внутрішньою роботою банку.  

Сподобалося працювати у 

дружньому колективі банку  «Славутич». 

 

 

 

 

2013 рік 

 



Моя робота в НТБ «Славутич» 
 

Ковтанець Оксана 

 

Навчально-тренувальний банк 

«Славутич» за такий короткий період 

став для мене  надзвичайно важливим і 

незабутнім досвідом роботи,  дав 

можливість  набути практичних навичок 

та умінь, а також знайти нових друзів.  

Особливо важливим досвідом для 

мене стала поїздка на ярмарку 

навчально-тренувальних фірм у місті 

Львові, де нас дуже гостинно зустріли. 

Вперше я мала змогу поспілкуватись із 

справжніми клієнтами. Незабутніми 

були відчуття роботи в команді!  Після 

самого дійства ми мали змогу 

насолодитись краєвидами старого 

Львову.  

НТБ «Славутич» - місце, куди дійсно хочеться поспішати після пар, де 

завжди привітно зустрінуть і допоможуть. Тут народжується справжній 

командний дух і бажання працювати на благо свого банку. 

Завдяки заняттям у НТБ «Славутич»  я дійсно зрозуміла, що банкір – це 

моє покликання. 

 

2013 рік 

( продовжує працювати) 

 


