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У травні – червні 2011 року за програмою FULBRIGHT (Фулбрайт) наш університет з
лекціями відвідав фахівець в аерокосмічній галузі та безпеці, доктор технічних наук,
професор університету штату Індіана (США), експерт НАТО та НАСА, наш колишній
співвітчизник Борис Блюхер.
Ця програма носить ім’я сенатора Уільяма Фулбрайта і є найстарішою та найпрестижнішою
міжнародною програмою, що зараз діє більш як у 175 країнах. За цією програмою вчені,
студенти та громадські діячі мають можливість пройти стажування в США, а американці – в
інших країнах світу. У минулому році понад 500 українських студентів, подолавши всі стадії
відбору, стали стипендіатами цієї програми та більш як 300 американців відвідали Україну.
Професор Борис Блюхер прочитав викладачам кафедри «Охорона праці та навколишнього
середовища» (ОП та НС) НТУ «ХПІ» лекцію на тему «Менеджмент охорони праці у США»,
студентам університету – «Аналіз стану та удосконалення умов праці на виробництві» та
«Безпека праці на виробництві» (англійською мовою). Викладачам інших вузів розповів про
дистанційну освіту, питання санітарної гігієни, міжнародні нормативи.
Усі лекції викликали безліч запитань, на які були дані вичерпні відповіді. Так, у лекції
«Менеджмент охорони праці у США» Б. Блюхер акцентував увагу слухачів на тому, яким
чином працюють спеціалісти з охорони праці у Сполучених Штатах на стадіях підготовки
виробництва до випуску продукції; на діючому виробництві та на тому, яким чином
здійснюється контроль за дотриманням безпеки під час виконання робіт.
Зацікавленість викликали і питання навчання, перевірки знань та відповідності
кваліфікаційним вимогам фахівців, які забезпечують безпеку праці на виробництві, тобто
підготовки та складання іспитів для отримання сертифікатів ASP/CSP.
Під час зустрічі професора Бориса Блюхера з проректором з науково-методичної роботи та
міжнародних зв’язків професором В. О. Кравцем було обговорено зміст можливої програми
співпраці НТУ «ХПІ» з університетом штату Індіана (США), яка включає обмін студентами та
викладачами.
Висловлюємо вдячність відділу міжнародних зв’язків НТУ «ХПІ», особливо О. А. Гончарову
та О. В. Щербаковій за організацію цих зустрічей.
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