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Запорука впевненості студентів у
своєму майбутньому.

В  1998році  в  Черкаському  інституті  банківської  справи  (тоді  –
Черкаський  банківський  коледж  НБУ)  в  рамках  програми
«Трансформ»,  яку  здійснював  уряд   Федеративної  республіки
Німеччини,  за  підтримки  Національного  банку України та  завдяки
спільним зусиллям  директора  Миколи  Гавриловича Дмитренка (від
Української  сторони)  та  Томаса  Шумана  і  Карстена  Шпалека
(керівників  проекту  з  боку  ФРН)  було  відкрито    навчально-
тренувальний банк ”Славутич”. 

Відкриття НТБ  “СЛАВУТИЧ” - 1998 рік

Голова Національного банку
України В.А. Ющенко  перерізає

стрічку

Доктор Т. Шуман вручає директору
М.Г. Дмитренку пам’ятну дошку про

відкриття НТБ



В 2004 році Черкаський інститут банківської справи Університету
банківської  справи  НБУ  став   Повноважним  учасником  Асоціації
«Український  національний  центр  навчально-тренувальних  фірм
“Централь”.  Діяльність  навчально  -  тренувальних  фірм  Асоціації
“Централь”  забезпечує  організацію  співробітництва  за  допомогою
надання широкого спектру послуг,  прооведення тренінгів,  участь у
ярмарках зі студентами інших навчальних закладів. 

  Навчально-тренувальницй   банк  ”Славутич”   обслуговує
поточні  рахунки  навчально-тренувальних  фірм   Черкас,  Києва,
Миколаєва,  Іллічівська, Ізмаїла,  Вінниці,  Хмельницького  Івано-
Франківська, Львова. 

Матеріально-технічна  база  відповідає  сучасним  вимогам,
дозволяє  встановлювати  та  використовувати  банківські  програми.
Зокрема,  НТБ  обладнаний  сучасною  комп’ютерною  технікою,
касовою кабіною, операційним залом, відеотехнікою.

 
Навчально-тренувальний  банк  -  це  діюча  модель

справжнього банку, працівниками якого є студенти. 
НТБ має свою структуру та штатний розклад. 

Спеціалісти відділів НТБ працюють з кредитами, депозитами,
поточними  рахунками  юридичних  осіб,  картковими  рахунками
клієнтів,  проводять  касові  операції,  здійснюють



внутрішньобанківські  операції,  встановлюють  тарифи  на
розрахунково-касове  обслуговування,  розробляють  рекламну
продукцію  та  здійснюють  іншу  банківську  роботу.  Всі  операції
здійснюються в Автоматичній банківській системі – АБС «Б2», яку
використовують в своїй роботі більше 60-ти банків України.

Навчально-тренувальний  банк  “Славутич”   брав  участь  у
проведенні  12-ти  Всеукраїнських   ярмарках,  які  проходили  за
ініціативою Асоціації  “Український національний центр навчально-
тренувальних фірм “Централь” та за підтримки Міністерсва освіти і
науки  України.  Найкращі  та  найактивніші  працівники  навчально-
тренувального  банку  “Cлавутич” мали  змогу  представляти  наш
навчальний заклад на ярмарках. 

В  Банку  здійснюється  спадкоємність  напрацювань  старших
курсів для молодших.

За  сумлінну  роботу  студенти-працівники  банку  відзначені
численними почесними грамотами, дипломами та нагородами. Серед
них є і Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.

Студенти — працівники  НТБ “Славутич”  отримують бонуси —
додаткові бали, що можуть бути використані ними для підвищення
рівня успішності з дисциплін при здачі заліків та іспитів.

 



По закінченню навчання в інституті , після отримання дипломів,
студенти-випускники отримують  Сертифікати про роботу в НТБ,
засвідчені підписом директора інституту та печаткою інституту, які,
сподіваємося, допоможуть при влаштуванні на роботу. 

Студенти, які отримали досвід роботи в навчально-
тренувальному банку є конкурентоздатними на ринку  праці.

Практика, яку вони здобули в НТБ “Славутич” запорука майбутньої
впевненості на робочих місцях у  фінансових установах.

Колектив навчально-тренувального банку 
2013-2014н.р.



Колектив навчально-тренувального банку 
2014-2015н.р.
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