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 Розповсюдження наркоманії набуло катастрофічного характеру. 

Процес становлення суспільства загострює проблеми вразливих груп 
населення, найбільш уразливою серед яких є молодь. 

Наркоманія поступово стає стилем життя підлітків, молоді, завдає 
шкоди близьким, суспільству в цілому. На фоні підліткової наркоманії 
відбувається зростання злочинності, підвищується ризик зараження на різні 
інфекційні хвороби. Уживання наркотиків практично несумісне з якісним 
навчанням, із трудовою діяльністю, призводить до деформації особистості, 
зниження загального інтелектуального потенціалу, поглиблює демографічну 
кризу в державі [1]. 

Основними причинами підліткової наркоманії є: 
-  бажання наслідувати молодіжну моду; 
-  поширення міфів про наркоманію. Міф перший – “я тільки спробую, 

це не страшно і безпечно” (молоді властиво відчувати себе безсмертними і 
безстрашними); міф другий – “я в будь-який час зможу відмовитися, я не 
наркоман”; міф третій – “алкоголь і тютюн – це теж наркотики, але людина 
сприймає їх і це є суспільно схвалюваним, тому немає нічого страшного в 
прийнятті легких наркотиків”; 

- стрес, навіюваність, цікавість, педагогічна занедбаність, 
інфантильність, наслідки травм [2]. 

В цілому, молоде покоління знаходить безліч причин вживати ту, чи 
іншу речовину, так роблять відомі та авторитетні люди, чи це притаманно 
сучасному молодіжному, екстремальному стилю життя, або через певні 
проблеми в особистому житті. 

Наркотичні речовини в цілому діють згубно на організм людини. Це 
передусім власне здоров’я, щастя близьких, шкода оточуючим і всьому 
суспільству. Наркотики вражають центральну нервову систему, роблять 
організм уразливим до хвороб, спричиняють втрату чутливості, параліч 
нервових закінчень, ослаблюється нервова діяльність, знижується інтелект. 
Коло інтересів різко звужується і обмежується основною метою – добути 
наркотик.  Також наркомани наражаються на страшну небезпеку – зараження 
СНІДом. 
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          У людей, які почали вживати психоактивні речовини у підлітковому 
віці протягом 2-5 років формуються стійкі патологічні особистісні зміни, їх 
поведінка часто поєднується з антисоціальними і асоціальними діями. 
          Подолати наркоманію можна тільки якщо підходити до проблеми 
комплексно. Перш за все, треба підвищити рівень життя населення.  
          На думку багатьох фахівців, повністю наркоманію не знищити. 
Можливо лише зменшити кількість залежних. Для вирішення цього питання 
необхідно визначити сутність самої проблеми, необхідно з’ясувати причину і 
створити умови, щоб у майбутньому вона не призвела до небажаних 
результатів. [3].  

Питанню наркоманії необхідно приділяти більше уваги у кожній сім’ї, 
школі, у навчальних закладах, на підприємствах, популяризувати знання про 
шкоду наркотиків серед молоді, передусім у періодичній пресі, на радіо –             
і телепередачах, науково-популярній літературі [4]. 

Отже, вживання наркотичних речовин підлітками є актуальною 
соціально-педагогічною проблемою, яка потребує теоретичних досліджень та 
практичного вирішення. Щоб досягти позитивних зрушень, людство повинно 
розуміти які жахливі наслідки воно несе. Адже частіше саме у молоді  існує 
неправильне уявлення про наркотики. Люди помиляються, вважаючи 
наркоманію розвагою. Вони навіть не підозрюють, яку небезпеку 
приховують у собі психоактивні речовини, до якої життєвої трагедії вони 
призводять. Підсумовуючи, варто наголосити, що залежність від 
наркотичних речовин розпочинається з першої спроби. Тому кожен має 
обрати для себе: жити щасливим життям, цінувати кожну мить, проведену з 
близькими людьми, або зруйнувати своє життя власними руками. 
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