
Кафедра фізичної географії та геоекології відкриває нову сторінку 
співробітництва в регіоні Балтійського моря 

 

Кафедра фізичної географії та 
геоекології набула статус учасника 
нового міжнародного дослідницького 
проекту «Співпраця щодо 
запобігання та пом'якшення пожеж 
та їх наслідків у регіоні 
балтійського моря» (акронім 
PreMіWaFi). Проект об’єднує сім 
країн і буде впроваджуватись 
протягом 18 місяців в країнах 
Балтійського регіону і Центральної та 
Східної Європи. 

Мета: Дослідження проблем, пов’язаних з пожежами на полігонах твердих побутових 
відходів (ТПВ) та обєктів критичної інфораструктури в регіоні Балтійського моря. 
Робочі групи країн-учасників планують узагальнити досвід подолання впливу пожеж 
на стан довкілля і здоров’я населення, пом’якшення негативного впливу на клімат та 
біорізноманіття. Кінцева мета кожної країни – створення концептуального документу 
для підготовки Національного плану дій щодо захисту територій від пожеж. Робочі 
наради, семінари та конференції будуть спрямовані на поширення кращих практик 
раннього попередження та ліквідації відкритих пожеж.  
Міжнародна співпраця: Проект направлений на підсилення міжнародної співпраці в 
рамках ініціативи «Східне партнерство». Учасники планують створити консорціум 
університетів для впровадження спільних дослідницьких проектів в майбутньому. Проект 
дає можливість студентам факультету що навчаються за освітніми програмами 
«Транскордонне екологічне співробітництво» та «Геоекологія» долучитись до міжнародної 
співпраці з пізнання питань методів захисту вразливих територій від пожеж та розширити 
можливості пошуку робочих місць для стажування. В рамках проекту планується 
проведення Міжнародної Карпатської Школи, яка є майданчиком для спілкування з 
колегами країн Балтійського регіону та внутрішньої академічної мобільності. 
Організаційна структура: До складу країн-учасників проекту увійшли: Грузія, 
Естонія, Латвія, Литва, Польща, Україна та Швеція (координатор проекту). Українську 
групу дослідників складають науковці Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, НТТУ Київського політехнічного університету імені Ігоря 
Сікорського та Науково-дослідного центру пожежної охорони Інституту державного 
управління та наукових досліджень з цивільного захисту ДСНС. До участі будуть 
запрошені провідні університети України, Національні природні парки та 
Всеукраїнські громадські організації. 
Детальну інформацію щодо діяльності проекту можна отримати у доцента кафедри 
фізичної географії та геоекології КНУ імені Тараса Шевченка Михайленка Валерія 
Петровича, координатора української групи управління проекту. Ел. пошта 
v.mykhaylenko@gmail.com  
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