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Щоб ефективно справлятись із кількома завданнями 
одночасно, займайтесь медитацією
Дослідники Вашингтонського університету стверджують, якщо ви збираєтесь працювати одночасно 

над кількома завданнями, спочатку займіться медитацією, це пришвидшить роботу та зменшить стресове 
навантаження. Вчений Девід Леві провів дослідження з трьома групами (12–15 осіб) менеджерів відділу кад-
рів. Одна із груп взяла участь у восьмитижневому тренінгу із медитації, а інша – у тренінгу із релаксації. 
Учасники третьої контрольної групи не проходили жодних тренінгів протягом восьми тижнів, після чого взяли 
участь у такому ж тренінгу, як і перша група. На початку та наприкінці кожного восьмитижневого періоду 
учасники дослідження проходили стресовий тест на виконання кількох завдань одночасно, що потребувало 
використання електронної пошти, календарів, листування та телефонних дзвінків для виконання офісних 
завдань. Вчені оцінили швидкість, точність виконання та кількість завдань. Також брали до уваги свідчення 

учасників про рівень стресу та концентрації уваги під час виконання. Учасники, 
що зай мались медитацією, відзначили нижчий рівень стресу, порівняно 
із контрольною групою та групою, що брала участь у програмі із релаксації. 
Медитація допомогла учасникам сконцентруватись на виконанні завдання без 
розсіювання уваги. Ті, хто займались медитацією, присвячували виконанню 
завдань більше часу та рідше залишали невиконані завдання, проте час ви-
конання всіх завдань був однаковим з рештою груп. Учасники обох тренінгів 
продемонстрували кращу пам’ять при виконанні завдань. 

Levy D., Wobbrock J., et al. The Effects of Mindfulness Meditation Training on 
Multitasking in a High-Stress Information Environment // Proceedings of Graphics 
Interface. – May 2012.

Коментар редакції: Медитація допомагає людям, які працюють із інформа-
ційними даними, довше концентруватись на завданні, покращити пам’ять 
та зменшити стрес. Це важливе відкриття, яке може бути корисним для подо-
лання ментальних порушень, що виникають із віком. 

Тай Ші покращує пам'ять та мислення
Тай Ші – це китайська практика, яку раніше пов’язували із різноманіт-

ними перевагами фізичного та психологічного стану здоров’я. Вчений 
Джеймс Мортімер (James Mortimer) із Університету Південної Флориди 
разом із колегами із Університету міста Фудан (Китай) провів рандомізо-
ване контрольоване дослідження, що тривало 8 місяців, та до якого було 
залучено 120 осіб, що практикують Тай Ші тричі на тиждень, та група 
осіб, які не займаються такою практикою. Вчені виявили, що учасники 
першої групи мають більший об’єм мозку та кращі результати тестів 
на пам’ять та мислення, порівняно із групою, що брала участь лише 
в дискусіях три рази на тиждень (контрольна група). Більш того, у конт-
рольній групі було зафіксовано зменшення об’єму мозку, яке, як правило 
спостерігається, в осіб 60- та 70-річного віку. Автори дослідження заяви-
ли, що такі дані свідчать про збільшення об’єму мозку та покращення 
когнітивної функції при застосуванні цих неаеробних вправ (Тай Ші).

James A. Mortimer, DingDing, Amy R. Borenstein, Charles DeCarli, Qihao Guo, 
Yougui Wu, et al. Changes in Brain Volume and Cognition in a Randomized Trial 
of Exercise and Social Interaction in a Community-
Based Sample of Non-Demented Chinese Elders // 
Journal of Alzheimer'sDisease. – June 2012. – 
Vol. 30(4). – P. 757–766.

Коментар редакції: Виявивши те, що практика 
Тай Ші тричі на тиждень сприяє збільшенню 
об’єму мозку та покращенню когнітивної функ-
ції, вчені вказали на потенційно важливі зміни 
стилю життя, що можуть зумовити когнітивний 
занепад.

Омега-3 знижує ризик розвитку серцевої недостатності
Ряд попередніх досліджень свідчить про широкий спектр переваг використання жирних кислот, 

що містять омега-3 жирні кислоти для покращення стану здоров’я. Згідно з результатами масштабного 
мета-аналізу, який охопив сім проспективних досліджень, тобто даними 176 441 учасника та 5480 ви-
падків розвитку серцевої недостатності, збільшення щоденного об’єму вживаної риби на 15 г знижує 
ризик розвитку серцевої недостатності на 5%. Більш того, учасники, що споживали цей продукт най-
більше, знизили ризик розвитку серцевої недостатності на 15%. Крім того, щоденне збільшення ей-
козапентаенової кислоти (ЕПА) та докозагексанової кислоти (ДГК) на 125 мг знижує ризик розвитку 
серцевої недостатності на 3%. Особи з найбільшим рівнем  ЕПА та ДГК знизили ризик розвитку серцевої 
недостатності на 14%, порівняно з особами з найнижчим рівнем.

Luc Djousse, Akintunde O. Akinkuolie, Jason H.Y. Wu, Eric L. Ding, J. Michael Gaziano. Fish consumption, 
omega-3 fatty acids and risk of heart failure: A meta-analysis // Clinical Nutrition. – June, 2012. – Vol. 6. 

Коментар редакції: Вказавши на те, що збільшення в раціоні жирних кислот, які містять омега-3, 
знижує ризик розвитку серцевої недостатності, вчені ще раз підтвердили важливість ЕПА та ДГК для 
забезпечення нормальної діяльності серця. 
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