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переоформити, повторно використати, утилізувати).

Ключові слова: «зелений офіс», освіта, освітні установи, сталий розвиток, 
концепція, екологічні знання, ресурсозбереження.

Актуальність питання збереження навколишнього середовища та 

раціонального використання природних ресурсів не підлягає сумніву. 

Відповідний план дій зафіксовано в потрійному контексті -  ефективному 

співіснуванні та поєднанні економічної, екологічної та соціальної складової 

життя суспільства -  та відображено в прагненнях України до сталого розвитку. 

Одним з дієвих інструментів для вирішення даного питання є концепція 

«зеленого офісу».

На Конференції ООН зі сталого розвитку «Ріо+20», що відбулася у м. Ріо- 

де-Жанейро 22-25 червня 2012 р., було підтримано ініціативи міжнародних 

організацій щодо розвитку і впровадження на національному рівні концепцій 

«зеленої» економіки, «зеленого» зростання, «інклюзивного зеленого» 

зростання, які поглиблюють концепцію сталого розвитку з урахуванням 

сучасних реалій та спрямовані на її більш прагматичну реалізацію [3].

Метою впровадження програми «зелених офісів» є боротьба зі зміною 

кпімагу за допомогою підвищення енергоефективності та використання 

відновлюваних джерел енергії, скорочення використання природних ресурсів і 

сприяння сталому способу життя за допомогою підвищення обізнаності 

співробітників (таб. 1).

Таблиця І.
Цілі та переваги концепції «зеленого офісу»_________________

Цілі «зеленого офісу» Переваги «зеленого офісу»
1 1

•  боротьба зі зміною клімату;
•  сприяти використанню відновлюваних 
джерел енергії; зберігати навколишнє

•  постійне вдосконалення в екологічній 
роботі та результатах організацій;
•  зниження впливу офісної роботи на
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2
середовище;
•  скоротити викиди СОг;
•  скоротити використання природних
ресурсів;
•  сприяти сталому способу життя;
підвищити екологічну обізнаність
співробітників;
•  підвищити енергоефективність будівель;
•  вдосконалити систему водоспоживання та 
водокористування;
•  підвищити імідж організації; поліпшити 

( якість внутрішнього середовища будівель

______________ 1______________
навколишнє середовище;
•  натхнення співробітників на екологічно 
безпечний підхід у роботі, звичках;
•  мотивація персоналу;
•  створення позитивного психологічного 
клімату в колективі;
•  підвищення лояльності до організації

Концепція уособлює в собі сучасний комфортний та безпечний для 

людини простір, який раціонально витрачає власні ресурси, тим самим 

сприяючи збереженню планети для майбутніх поколінь (рис. \).

'Зелений
офіс"

Персонал

Поводжен
ня з

відходами

1.
Внутрішнє 
середови

ще та 
матеріали

6.
Зовнішнє
середо

вище

2.

Водокорис
тування

3. Енергое- 
феятив- 

ність

Рис. 1. Схема «Напрями реалізації концепції «зеленого офісу»

У світовій практиці не існує єдиного підходу до сертифікації «зелених 

офісів» (сертифікати ІБО 14001, ЕМАБ, ЬЕЕО, ВКЕЕАМ). Існує декілька 

міжнародних сертифікаційних органів, які надають організаціям статус 

«зелених», тобто тих які дотримуються вимог системи екологічного 

менеджменту, шляхом їх сертифікації.
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Серед нагальних проблем, які актуалізують створення «зелених офісів» в 

Україні, виділимо наступні:

•  міжнародні екологічні зобов’язання України;

•  проблема постачання енергоресурсів, енергетична криза;

•  підвищення тарифів на водопостачання та електроенергію;

•  зростання ринку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ);

•  розширення інформаційного поля про екологічні ініціативи та рішення;

•  зростання кількості екологічних, інноваційних стартапів, проектів з 

енергоефективності та ефективного використання інших ресурсів;

•  екологізація освітнього процесу, впровадження стандартів ІБО 14001;

•  впровадження «зелених офісів» за місцевими стандартами;

•  зростання екологічно дружніх настроїв населення.

Концепція «зеленого офісу» [1; 2] може бути впроваджена в освітню 

сферу. Наприклад, у констексті «зеленого офісу» вагомою складовою є 

проблема поводження з відходами. Відповідно, набуває важливості 

практикоорієнтована складова освіти та виховання (проведення тренінгів, 

позакласних занять, практичних робіт з дітьми та учнівською молоддю). Такі 

форми роботи допомагають:

•  сформувати уявлення про тверді побутові відходи, проблеми їх 

утилізації;

•  усвідомити проблему впливу сміття на здоров’я планети і людини;

•  запроваджувати вторинну переробку сміття, зрозуміти її економічне 

значення;

•  поглибити й розширити знання учнів про шляхи розв’язання проблеми 

побутових відходів;

•  розвивати вміння здійснювати пошук інформації у різноманітних 

джерелах та самостійно приймати рішення;

•  виховувати у дітей дбайливе ставлення до довкілля, свого здоров’я і 

здоров’я планети.

Зазначимо, що концепцію «зеленого офісу» можна застосовувати для
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організацій будь-яких форм власності та масштабів, що і дозволяє запровадити 

її в освітніх установах. Наприклад, заходи з енергозбереження та раціонального 

споживання води дозволять зекономити ресурси та кошти, які можна буде 

спрямувати на зміцнення матеріальної бази та інноваційний розвиток заклад)'. 

Таким чином, освітня сфера має потужний ресурс для реалізації цілей сталого 

розвитку та розвитку України.
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ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІТЕЙ РАННЬОГО
ВІКУ

У статті розглянуто психофізіологічні характеристики з огляду на процеси 
акселерації, наукове бачення представників медичної галузі особливостей перебігу періодів 
немовляти та переддошкільного врахування біологічного віку дитини як один із показників 
і/н пічного розвитку дітей раннього віку.

ключові слова: акселерація, біологічний вік дитини, діти раннього віку, періоди 
немовляти та переддошкільний, фізичний розвиток.

1 іа сьогодні фізичний розвиток дитини раннього віку визначено як процес 

•міни біологічних ознак організму, основою якого є біологічні процеси, 

•умовлені спадковими генетичними факторами, умовами зовнішнього 

середовища і виховання. До показників фізичного розвитку віднесено 

ппфонометричні та біологічні дані, рівень фізичних якостей, розвиток 

неповних рухів, рівень показників формування постави, режим рухової 

ти 11 н пості [1; 5]. Дослідження фізичного розвитку дітей раннього віку вимагає 

орієнтації у психофізіологічних характеристиках з огляду на процеси 

піп елерації, наукове бачення представників медичної галузі особливостей 

перебігу періодів немовляти та переддошкільного, врахування біологічного

піку якому притаманний індивідуальний темп розвитку дитини.
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