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Анотація. В роботі розглядається негативний вплив людського фактору 

на безпеку в авіаційній галузі на основі опису циркулярів Міжнародної 

організації цивільної авіації (ICAO), а також можливість уникнення стресових 

ситуацій в аеропорту шляхом удосконалення організації відпочинку.    
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Abstract. In this paper we consider the negative impact of human factor on 

safety in the aviation industry based on the description of the circulars of the 

International Civil Aviation Organization (ICAO), and the ability to avoid stress in 

the airport by improving of users’ relaxation. 
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Вступ. 

На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства все більшої 

популярності набуває авіа галузь у сфері пасажирських перевезень –  діяльність 

аеропортів спрямована на безпечний та швидкий транзит від одного пункту 



призначення до іншого. Аналіз середовища, що досліджується показав, що у 

аеропорту існує ряд проблем, над вирішенням яких працюють різноманітні 

світові організації у сфері авіації. Особливе місце серед них займає саме 

авіаційна безпека. Стресові ситуації, що виникають у даному 

багатофункціональному середовищі часто негативно впливають на основну 

транспортну функцію – виникає ризик аварійності польотів, збільшується 

кількість конфліктних ситуацій [3].  

Огляд літератури. 

У проаналізованих працях вітчизняних та зарубіжних науковців виявлено 

наявність загальних положень у класифікації та формування середовища 

аеропорту, а також визначено функціональну та архітектурно-планувальну   

організацію споруд для відпочинку. Проте вивчення існуючих досліджень на 

показало відсутність узагальнених положень про влаштування відпочинку в 

аеропорту для різних груп користувачів та архітектурно-планувальних 

принципів проектування зон відпочинку у структурі аеропорту. 

Отже, в подальшому необхідно провести дослідження організації зон 

відпочинку для аеропорту, що дозволить підвищити рівень кількості пасажирів 

та відвідувачів, а також зменшити вплив стресових ситуацій на персонал. 

Основний текст. 

Дослідження авіаційних надзвичайних ситуацій свідчать про те, що збої в 

діяльності людини – помилки – часто є головними причинами цих подій. Саме 

тому однією з найголовніших проблем в авіації залишається вплив людського 

фактору та можливість прийняття людиною помилкових чи алогічних рішень в 

конкретних ситуаціях [5]. Асамблея ICAO (Міжнародна організація цивільної 

авіації, що займається координацією міжнародного співробітництва держав у 

всіх аспектах діяльності цивільної авіації) ще у 1986 році розглядала питання 

«Безпека польотів і людський фактор», де визначено, що однією з найбільших 

проблем є  недостатня оптимальність дій екіпажу та вплив стресових ситуацій 

на ефективність роботи аеропорту. На даний час існує 16 документів, що 

регулюють вплив людського фактору на різні галузі авіаційної діяльності.  [1]. 



У документі ІКАО «Основні принципи обліку людського фактору в 

керівництві по проведенню перевірок безпеки польотів» визначено, що 

людський фактор (ЛФ) – це особлива форма зв’язку  людей в їх робочому 

середовищі та їх відносини з обладнанням, робочими процедурами і фізичним 

оточенням [5]. ЛФ може розглядатися з кількох точок зору, що включають 

вплив на характеристики працездатності індивідуума (чи групи), роль 

організаційних і управлінських факторів у створенні безпечного робочого 

середовища та роль чинників культури при формуванні як індивідуальної, так і 

організаційної поведінки. 

Отже, стресові ситуації та перевтома, що виникають у середовищі 

аеропорту мають безпосередній вплив роботу наземних та повітряних служб, а 

саме – на безпеку польотів. Проблема полягає у зниженні ефективності 

працездатності людини, спричиненої факторами, що викликають стрес. Вони 

включають втому, дефіцит часу, робоче навантаження, міжособистісні 

конфлікти та ін. [5].  

На безпеку польотів впливають не лише екіпаж літаків, безпосередньо 

пов’язані з даним процесом, а весь персонал аеропорту.  В успішній роботі 

основних функцій друга головна роль відведена саме пасажиру. Проте слід 

врахувати, що в аеропорту перебуває ще одна група користувачів – відвідувачі, 

які також беруть участь у діяльності установи [7]. 

Таким чином, документально підтверджено, що відпочинок прямо 

пропорційно впливає на збільшення стресу, а в результаті і на аварійність 

польотів. А отже, однією з головних проблем, що виникають в аеропорту є 

оптимальна організація відпочинку для його користувачів, що включає такі 

аспекти як розслаблення та зняття стресу для працівників та діяльність під час 

очікування пасажирів та відвідувачів.  

Відпочинок є однією з основних потреб людини і повинен відігравати 

важливу роль в організації процесів будь якої діяльності. Зокрема це 

проявляється транспортній галузі, адже саме тут необхідно врахувати 

дуалістичний характер відпочинку – розслаблення після праці та під час 



очікування, а також активізації – отримання сили для подальшої роботи без 

негативних чинників – перевтоми та стресів.  

На даний час зони для відпочинку, що розміщуються в зарубіжних 

аеропортах хаотично, без загальної уніфікованої системи, надаючи перевагу 

лише певним категоріям користувачів [2]. Такий підхід не може в повній мірі 

гарантувати зменшення впливу людського фактору на аварійність польотів, 

враховуючи що мало уваги приділяється саме наземному персоналу.  

Проблема організації відпочинку в аеропорту залишається відкритою.   

Слід шукати можливості її вирішення, шляхом створення нового 

функціонального елементу структури аеропорту – центру релаксації, що 

покликаний організувати відпочинок за потребами користувачів. Різносторонні 

методи релаксації створять сприятливе середовище для відновлення 

психоемоційного стану, а також полегшать час довгого очікування між 

польотами для екіпажу літаків та пасажирів. У подальших дослідженнях слід 

розглянути особливості його формування у даному середовищі.   

Висновок. 

Проведений аналіз документальних джерел ICAO продемонстрував, що 

аеропорт – складна система взаємозв’язків, одним з елементів якого є 

користувач. Тому для зменшення ризику виникнення стресових ситуацій 

необхідно використати відпочинок для створення відповідних комфортних 

умов. 

Пошук нових можливостей відпочинку в аеропорту можна вважати однією 

з найактуальніших проблем в галузі проектування транспортних комплексів, 

що виражається у: 

• Необхідності вирішення проблеми впливу людського фактору на безпеку 

за рахунок оптимальної організації відпочинку в аеропорту; 

• Визначенні багатофункціонального центру релаксації як нового 

функціонального елементу структури аеропорту;  

• Дослідженні особливостей та вимог формування архітектурно-

планувальної організації центру релаксації.  
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