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Темпи сучасного життя диктують умови розвитку суспільної думки та
ставлять на перше місце комфорт та безпеку передусім людей. Проте навіть на
сучасному етапі чомусь мало уваги приділяється відпочинку у великих
комплексах споруд, які виступають, як багатофункціональні центри діяльності
людей. До такого роду комплексів належать і великі транспортні вузли, зокрема
аеропорти.
Транзит пасажирів має забезпечуватися на найвищому рівні, враховуючи
швидкість та якість обслуговування кожного користувача за мінімальний відрізок
часу. Саме така складна ситуація викликає стан постійної напруги, стресові
ситуації, викликані різними факторами. Тому на сьогоднішній день виникає
потреба у нових спеціальних методах, що викликають розслаблення, дозволяють
швидко і ефективно позбавлятися від хвилювань і стресу.
Сучасний стан розвитку відпочинку користувачів аеропорту зарубіжних країн
демонструє стрімке зростання числа приміщень для релаксації пасажирів, яке
відбулося за два роки. За такий короткий період розроблено багато варіантів
кімнат відпочинку, які можуть бути представлені персональною одиницею, або
цілим комплексом приміщень. Вони забезпечують комфорт та розслаблення
пасажирів при очікуванні польоту. Проте навіть ці приміщення не надають всіх
необхідних послуг для зменшення кількості стресових ситуацій в аеропорту.
Актуальність вибору теми полягає у необхідності подальшого вирішення
проблеми релаксації в аеропорту, яка постала за відсутності належного рівня
функціональної організації відпочинку, зокрема в аеропортах України, де дана
практика майже повністю відсутня.
Тому у подальших дослідженнях доцільно розглянути функціональну
організація приміщень релаксації в сучасних умовах розвитку аеропортів,
враховуючи потреби пасажирів, що дозволить знизити рівень впливу
антропогенного фактору на аварійність у авіагалузі.
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