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Вступ  

Для комфортного існування на ринку готельних послуг, готельні підприємства 

повинні запроваджувати інноваційні технології. З кожним роком клієнт стає більш 

вибагливим, тому все складніше знайти ту нішу, яка б змогла зацікавити споживачів. 

На мою думку, камери сенсорної депривації є той самий інноваційний продукт, який не 

тільки зможе зацікавити споживачів, але й зробить готель неординарним та унікальним 

на українському ринку готельних послуг. 

Матеріали та методи дослідження 

В роботі використанні результати досліджень та експериментів, використання 

флоат-терапії, зарубіжних фахівців. Застосовано метод системного аналізу та спосіб 

наукового пізнання, для обробки та узагальнення інформації.  

Результати 

Процедура флоатинга проходить в тихій затемненій флоат-капсулі або басейні і 

триває одну годину. Потрапити в капсулу  можна через люк, який закривається на час 

сеансу. У воді, яка має температуру тіла людини, розчинена англійська сіль (сульфат 

магнію). Щільність розчину дозволяє людині лежати на поверхні так, щоб його обличчя 

і живіт перебували вище рівня води. Розчин настільки щільний, що перевертатися 

можна, тільки доклавши певних зусиль. Людина може спати або дрімати і не 

турбуватися про свою безпеку. Селекторний зв'язок дозволяє спілкуватися з 

спостерігачем. До і після сеансу необхідно прийняти душ. По-перше, щоб зменшити 

забруднення розчину (який зазвичай фільтрується і стерилізується після кожної 

процедури), і, по-друге, щоб видалити залишки солі з поверхні шкіри і волосся. 

Основна властивість флоатинга обґрунтована широким спектром критеріїв і 

полягає у досягненні глибокого стану релаксації. Результати дослідження закордонних 

фахівців показують, що так званий стан релаксації сприяє покращенню здоров’я. 

Самобутність їх досліджень в тому що вони робили експерименти з великою кількістю 

суб'єктів, виключали ефект очікування або плацебо, піддослідні, регулярно виконували 

завдання.  

Серед результатів досліджень - поліпшення стресового стану і зміни 

неадекватної поведінки у пацієнтів, які страждають від різних маній, тривоги, аутизму; 

зменшення синдромів фобій; надзвичайно низький відсоток рецидивів після зміни 

звичок (куріння, зловживання алкоголем і їжею). А також підвищення опірності стресу, 

поліпшення станів, пов'язаних з головними болями, безсонням і іншими 

психологічними і фізіологічними симптомами; зменшення хронічних болів, позитивні 

зміни в м'язовій регуляції серед хворих на церебральний параліч, зменшення почуття 

страху, покращення моторних навичок, поліпшення координації, концентрації, 

мотивації, швидке знеболювання та відновлення м’язів. 

Аналіз світового ринку готельних послуг показав, що камери сенсорної 

депривації в готелях тільки починають набувати популярності, тоді як в Україні вони 

існують як окремі ніша, і в готелях не використовуються.  

Висновки  

Флоат-терапія, як послуга в готелі є дуже привабливою, тому що результат який 

людина отримує при використанні терапії - це спокій, який в свою чергу врівноважує 

внутрішній стан людини та поліпшує самопочуття.  
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