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😴
Навіщо ми спимо вночі та чому 
бачимо сни?

⌛ Нас оточують різні циклічні процеси: від змін сезонів до серцебиття, все має свій ритм. 
Одна з головних ритмік — добова (або циркадна), що охоплює період у приблизно 24 
години.

Існують три форми часу: 

біологічний (його фіксують годинники в клітинах та мозку)

астрономічний (зміни природного освітлення протягом 
доби) 

соціальний (той, що на годиннику)

Для здоров’я важливо, щоби вони всі були синхронізовані.

💡 Світло є головним фактором цієї синхронізації. Клітини сітківки передають інформацію 
про ступінь освітленості в гіпоталамус (частину мозку), і він запускає складні процеси, 
що супроводжують кожну частину доби.

Протягом доби ми маємо зустрітися з яскравим холодним світлом, теплим 
тьмяним та з повною відсутністю світла. Важливо, щоби це відбувалось у 
правильному порядку.

Ділянка гіпоталамуса — надперехресне ядро — є 
центральним регулятором наших ритмів і синхронізує як 
внутрішньоклітинні годинники, так і час ззовні та час 
всередині.
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Сон — це частина добової ритміки. Сон має бути достатнім 
за тривалістю та якістю, що залежать від впливу зовнішніх 
факторів та індивідуальних особливостей. Під час сну 
мозок не “вимикається”, а працює, просто інакше, аніж під 
час бадьорості. Наприклад, щоб у нас правильно 
працювали механізми пам’яті, нам необхідно зафіксувати 
уві сні все необхідне та відкинути все зайве.

⏰ Скільки нам треба спати залежно від віку та обставин? Дорослим — 7—9 годин, дітям 
— більше. Чим молодше людина, тим більше годин сну їй потрібно.
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Для того, щоби сон був якісним, варто дотримуватися 
простих правил гігієни сну.

Хронотип — це важливий біопсихосоціальний конструкт, 
який допомагає знайти свій ритм. Існує багато варіантів 
хронотипів, і у всіх є сильні та слабкі сторони, про які 
варто знати.

🔮 Сни є предметом багатьох досліджень. З того, що ми знаємо вже сьогодні, сни — це 
інструмент мозку, що допомагає обробляти неймовірно великі обсяги інформації, які 
наш мозок отримує від органів чуттів та в результаті розумової діяльності.

Лекторка — Ольга Маслова

кандидатка біологічних наук, клітинна біологиня, 
співавторка книжки "Коли я нарешті висплюся?”


