
2007-2017 роки співпраці 
Тернопільського національного 

технічного університету  
імені Івана Пулюя 

та  
фірми “Устронянка” (Польща) 



Обмін візитами 
• 29 березня 2007 року – візит до ТДТУ адміністрації фірми 

“Устронянка” президента п. Міхала Божека, заступника 
директора з виробництва п. Павла Рубінського, директора 
заводу №3 в м. Бяла п. Яцека Божека, співробітника п. 
Івана Вертепного. 

• 3-5 травня 2007 року – ознайомчий візит групи викладачів  
на фірму “Устронянка”: Дячук С.Ф., Мокрицький І.Д., 
Шинкарик М.М., Мацюк О.В., Савків В.Б., Блавіцький М. Я. 
 



Обмін візитами 
• 13- 14.09.2007 р. - відвідування ІІ - ого міжнародного 

інвестиційного форуму Тернопільської області делегацією 
фірми “Устронянка” у складі президента Міхала Божека, 
Павла Рубінського, Яцека Божека та Івана Вертепного 
 
 



Обмін візитами 
     06.05 - 10.05.2008 р. – ознайомчий візит групи викладачів  

на фірму “Устронянка”: Дячук С.Ф., Мокрицький І.Д., 
Юкало В.Г. , Лазарюк В.В. , Блавіцький М. Я. 



Обмін візитами 

• 6 травня 2014 року фірму “Устронянка” відвідала делегація 
ТНТУ у складі проректора з міжнародного співробітництва 
Вітенько Т.М. та начальника ВМЗ Лазарюка В.В.  



Угоди про співпрацю та практику 
• 29.03.2007 р. – протокол про наміри про співпрацю між 

ТДТУ ім. І. Пулюя та фірмою “Устронянка” 
• 14.05.2007 р. – угода про практику студентів 
• 18.02.2010 р. – угода про практику студентів 
• 04.05.2015 р. – угода про практику студентів 

 
 

     Президент фірми 
“Устронянка” Міхал Божек, 
ректор ТНТУ Ясній П.В., 
проректор з науково-
педагогічної роботи ТНТУ 
Дячук С.Ф. під час відві-
дування заводу фірми у м. 
Устронь влітку 2010 року    

 
 



Зустрічі адміністрації фірми 
“Устронянка” із студентами 



Комп’ютерний клас фірми “Устронянка” 
• В результаті тісної співпраці ректорату університету та дирекції фірми 

«Устронянка», особливо президента пана Міхала Божека, в університеті 
18 лютого 2010 року відкрито спільну лабораторію комп'ютерних систем 
і мереж (ауд. 501), де студенти опановують основи програмування, 
комп'ютерних наук та автоматизації технологічних процесів, зокрема і в 
харчовій промисловості.  



Практика студентів 2009 р. 



Практика студентів 2009 р. 



Практика студентів 2013 р.  



Практика студентів 2013 р. 



Практика спортивна  



Умови проживання 



Проведення вихідних днів 



Виробнича навчальна практика 
студентів на фірмі “Устронянка” 

 
• 2007 – 29 студентів 

• 2008 – 49 студентів 

• 2009 – 34 студенти 

• 2010 - 34 студенти 

• 2011 - 34 студенти 

• 2012 - 34 студенти 
 

• 2013 – 35 студентів 

• 2014 - 36 студентів 

• 2015 - 26 студентів 

• 2016 – 25 студентів 

• 2017 – 25 студентів  
 



Учасники практики на фірмі “Устронянка”   
- переможці програм академічної мобільності  

• Смик Юрій 
 
 
 

• Баконь Роман 
 
 
 

• Головатий Микола 
 
 

• Федонюк Павло 
 
 
 
 
 

• Штокало Марія 
 

 

Іванюра Назар 
 
Дутка Денис 
 
Роговський Андрій 
 
Мельник Богдан 
 
Зуборик Ліля 
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