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ПОНЯТТЯ ПРО БІОРИТМИ, ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я 

ЛЮДИНИ ТА ПРИЧИНИ ПОРУШЕННЯ 
 

У сучасному суспільстві все більшою проблемою постає проблема 

порушення здоров’я людини. Зниження рухової активності за рахунок 

штучного розвитку різних засобів транспорту та зв’язку, стреси, пасивність 

до виконання фізичних вправ, недосипання, перевтома, неправильне 

харчування та ненормований режим дня – все це на сьогодні призводить до 

порушень у здоров’ї сучасної молоді. Періодичні коливання 

функціонального стану організму, їх ще називають біоритмами, є одним із 

факторів впливу на фізичну та інтелектуальну діяльність, працездатність та 

самопочуття людини. Біологічні ритми (biological rhythms) – це періодично 

повторювані зміни характеру та інтенсивності біологічних процесів та явищ 

в живих організмах 

Усі живі організми, починаючи від найпростіших одноклітинних і 

закінчуючи такими високоорганізованими, як людина, мають біологічні  

ритми, які проявляються в періодичній зміні життєдіяльності і, як 

найточніший годинник, відміряють час. У процесі розвитку склалося так, що 

людина повинна діяти вдень, відпочивати вночі. Поступово цьому 

підкорилося багато систем нашого організму. Вдень частішає наш пульс і 

дихання, кров швидше біжить по венах, ми стаємо бадьорішими. А вночі всі 

процеси пригальмовуються і потребують відпочинку. 

Існує декілька основних причин неузгодженої дії індивідуальних 

біоритмів. Це і порушення режиму дня, і відсутність регулярної фізичної 

активності, і надмірне використання психостимуляторів (наприклад, чай і 

кава), і часті ділові поїздки, і багато інших “атрибутів” сучасного життя. 

Проте особливе місце серед цих причин займає проблема неповноцінного 

живлення, оскільки вона стосується більшості з нас. 

Окрім зовнішніх чинників: екологічні фактори, підвищений стресовий 

рівень, нераціональне живлення, шкідливі звички та ін. — однією з 

найважливіших причин порушення біологічних ритмів є хронічний дефіцит 

вітамінів, мікроелементів і інших біологічно активних речовин їжі, які 

необхідні для процесів синтезу енергії і будівельних матеріалів в клітках. І 

тут ми знов повертаємося до значення вітамінів, мікроелементів і біологічно 

активних речовин їжі. Річ у тому, що правильне чергування біоритмів і 

повноцінна життєдіяльність нашого організму залежать не лише від 

постачання білків, жирів і вуглеводів, що є основними будівельними і 

енергетйчними матеріалами, але і від щоденного потрапляння разом з їжею 

великої кількості регуляторних речовин, до яких відносяться вітаміни, 

вітаміноподібні речовини, мікроелементи і багато інших біологічно 

активних компонентів їжі. 
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Біологічні ритми вступають в свою активну фазу, що вимагає від 

організму активної роботи, а він просто не може впоратися з підвищеним 

навантаженням із-за дефіциту вітамінів, регулюючих роботу серцево-

судинної або, наприклад, мʼязової системи. 

Зовсім не дивно, що в цій ситуації відбувається швидке порушення 

узгодженої дії біологічних ритмів. Вдень людина відчуває себе втомленою і 

непрацездатною, а вночі не може повноцінно виспатися. Як правило, ми не 

відразу звертаємо увагу на тривожні симптоми і вже точно не кинемо всі 

справи заради відновлення сил. А це перша і головна помилка — чим довше 

людина працює «на знос», тим важче організму відновити власний 

біологічний годинник і повернутися до здорового ритму життя. 

Важливим напрямком біоритмології є дослідження індивідуальних 

особливостей біоритмологічного стану організму людини. На сьогоднішній 

день людей ділять на великі групи залежно від того, хто коли встає і лягає 

спати. Традиційно ці групи називаються за аналогією з птахами, провідними 

схожий з людьми спосіб життя: «жайворонки», «сови» і «голуби». Кожній 

людині корисно знати свій індивідуальний ритм працездатності. Адже при 

організації  професійної праці, трудовий режим потрібно узгоджувати з 

індивідуальними особливостями біоритмів таким чином, щоб інтенсивні 

робочі навантаження збігалися з періодами найвищої працездатності. 

«Жайворонки» – це люди, сильно і швидко реагують на зовнішні 

впливи, схильні до захоплень. Це люди - великі ентузіасти. У науці це творці 

нових ідей, вони швидко відновлюють сили і швидко втомлюються, тому 

максимальна працездатність такої категорії людей найбільш висока в першу 

половину дня, тоді як увечері вони відчувають втому і не в силах братися за 

яку-небудь роботу. Нічні зміни не для них. Зміна режиму роботи або стилю 

життя протікає для них болісно, але жайворонки дуже категоричні і вже 

якщо на щось зважилися - своїх рішень не змінюють. У «жайворонків» з 

пробудженням проблем немає. Тільки прокинувшись, вони вже готові 

засісти за роботу або влаштувати генеральне прибирання. Вони схильні з 

ранку включати телевізор, лізти під холодний душ і бігати по вулицях. Все 

це тонізує і без того підготовлений до ранньої діяльності організм. 

Прокидаються вони різко, без використання будильника, і відправляються на 

роботу, не накачуючи себе кавою.  

«Сови» помітно відрізняються від «жайворонків». Піки працездатності 

у «сов» виявлені ввечері, вони досить легко пристосовуються до зміни 

режимів, заборонені зони сну зрушені на більш пізній час. «Сови» – це люди 

зазвичай з повільною і слабкою реакцією на подразники. Це спокійні, 

розважливі люди, які не поспішають робити висновки і намагаються 

достатньо їх обгрунтувати. Іноді це педанти, систематики. Вони схильні до 

логічних роздумів, вичікувальну, замкнуті, люди боргу. Їх відрізняє добре 

самовладання. Вони можуть бути розважливі, занадто суворі і деспотичні. 

Совам, дійсно, краще лягати спати пізніше, тому що на початку ночі у них 

найбільш плідний період.  
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«Голуби» люди, у яких біоритми і показники знаходяться між 

показниками «жайворонків» і «сов». Такі люди легко адаптуються до будь-

якого часу, режиму. Пік активності припадає на проміжок з 10 ранку до 6 

годин вечора. Але мінусом даної класифікації є можливість безсоння, а 

також зниження активністю в денні години. Відповідно, фізичне 

навантаження під час зарядки «голубів» повинна бути трохи менше, ніж у 

«жайворонків», але більше, ніж у «сов». З огляду на сучасні режими праці і 

відпочинку, стає ясно, що найбільше пощастило голубам. І правда, їх 

біоритми дозволяють їм краще пристосуватися до сучасного життя.  

Виявляється, хронотипами цікавляться не тільки вчені. Європейські 

роботодавці, наймаючи працівників, просять вказати їх біоритмічні 

показники. Адже ці данні допоможуть зрозуміти чи підходить людині ця 

робота, в той чи інший проміжок часу.  

У кінці минулого століття психолог Г. Свобода і берлінський лікар 

В. Флейс розробили теорію, згідно з якою життя протікає за трьома циклами: 

фізичний – 23 доби, емоційний – 28, інтелектуальний – 33 доби.  

 Знання власного фізичного біоритму (тривалість 23 дні) повинно бути 

особливо цікаво тим, хто займається фізичною працею в будь-якій формі -

 професійно (масажист, танцюрист, будівельник і т. д.) або, наприклад, у 

спорті. Такі люди краще відчувають вплив фізичного біоритму. Як правило, 

у вищій фазі людина відчуває себе повним сил, витривалим, фізична робота 

не вимагає великих витрат енергії, все вдається.  

 Емоційний ритм (тривалість 28 днів) впливає на силу наших почуттів, 

на внутрішнє і зовнішнє сприйняття, на інтуїцію і здатність творити. 

Особливо важливим цей біоритм є для тих людей, чиї професії пов’язані із 

спілкуванням. У фазі підйому людина більш динамічний, схильний бачити в 

житті тільки приємні сторони. Він перетворюється на оптиміста. Працюючи 

в контакті з іншими людьми він добивається добрих результатів, здатний 

зробити багато корисного.                  

Інтелектуальний ритм (тривалість 33 дні) перш за все, зачіпає здатність 

працювати за планом, використовуючи розумові здібності. Це стосується 

логіки, розуму, здатності навчатися, передбачити ту чи іншу подію, 

комбінаторики, внутрішньої і зовнішньої орієнтації – в буквальному сенсі 

«присутності» духу 

Отже, за допомогою біологічного годинника ми можемо істотно 

змінити наше життя. Правильно користуючись цим механізмом, можна 

сильно підвищити працездатність. З іншого боку, можна повністю 

розладнати своє здоров’я і навіть відібрати у себе кілька років життя 

(наприклад, працюючи вночі). 


