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Роль СМИ в современном мире огромна настолько, что каждому 
стоит перед принятием информации тщательно её обдумать и делать 
лишь собственные выводы. 
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НАРКОМАНІЯ В УКРАЇНІ 

Історія наркотиків стара, як людство. Вони були відомі й уживалися 
дуже давно. Наркоманія захопила чорний ринок ще в 20-х роках минуло-
го сторіччя. У 1980-ті роки ця нова забавка разом з усіма західними цін-
ностями прийшла й до української молоді. Це явище набуло такого по-
ширення й такого масштабу, що правоохоронці не змогли стримати потік 
завезення наркотиків до України, і смерть із величезним напором впли-
нула на підлітків та молодь. 

Зараз епідемія наркоманії в Україні стає все більшою. Нині кількість 
споживачів психоактивних речовин сягає понад 500 тисяч осіб переважно 
молодого віку. У світі немає жодної країни, яка б могла аргументовано 
заявити, що їй вдалося подолати це зло. На жаль, й Україна так само. 

Чому ж людина стає наркоманом? Що штовхає її на перший крок 
уживання з наркотиками? Звідки беруться наркомани й токсикомани? Ба-
гато соціологів, психологів і лікарів намагаються дати відповідь на ці за-
питання, однак однозначної відповіді немає. Причини наркоманії, шляхи 
й механізми її поширення складні та різноманітні. Основні причини, чому 
молодь починає вживати наркотики, є цікавість, бравада, прагнення до 
незвичайних відчуттів, вплив оточення. При цьому стає очевидним, що 
більш «досвідчені» товариші підігрівають цікавість, яка доповнюється 
власною самовпевненістю й наївністю початківця. Бажання випробувати 
надзвичайні відчуття, спробувати щось, про що знають інші, підсилює 
прагнення бути, як усі, не виглядати білою вороною. Сприятливою умо-
вою при цьому є відсутність батьківського контролю за життям і дозвіл-
лям дитини. Але після насолоди приходить розчарування та страшне го-
ре, яке полягає в тому, що наркотики вже вживаються не для того, щоб 
було добре, а для того, щоб не було погано. 
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Нині в нашій країні проводять роботу, спрямовану на подолання цієї 
страшної залежності. Основний напрям боротьби з наркоманією в нашій 
країні – це профілактика захворювання. Я вважаю, що потрібно боротися 
з наркоманами не лише там, де вони є, але й там, де можуть з`явитися, 
тому державний комітет України у справах сім’ї та молоді забезпечує 
просвітницькі заходи через мережу спеціалізованих служб для дітей, мо-
лоді та їхніх батьків з питань профілактики наркоманії, пропаганди здо-
рового способу життя й формування практичних навичок протистояння 
шкідливому впливу наркотиків. Активна протидія наркотизації суспільс-
тва стала одним із стратегічних напрямів діяльності органів внутрішніх 
справ, тому з їхнього боку був розроблений комплекс заходів, спрямова-
них на випередження та протидію розповсюдження наркотиків у державі. 

Але цього недостатньо для подолання проблеми наркоманії, тому що 
залишаються відкритими такі питання, як низький рівень життя населен-
ня нашої країни, відсутність здорової соціальної обстановки, політична 
нестабільність, незадовільна загальноекономічна й духовно-етична атмо-
сфера. Якщо ці питання не вирішувати, то наркоманія не тільки не зникне 
в нашій країні, а й буде набирати нових масштабів. 

Отже, питання наркоманії постало перед суспільством здавна. Ніхто 
й не підозрював, що ця хвороба призведе до великих втрат, а найголов-
ніше – до втрати молодих, енергійних, талановитих особистостей, у руках 
яких знаходиться майбутнє нашої держави. Боротьба з наркоманією нара-
зі не втрачає своєї актуальності, але, на жаль, докладених зусиль недоста-
тньо для подолання цієї залежності, тому що продовжує популяризувати-
ся наркобізнес, і від цього страждає сучасне суспільство, а в першу чергу 
– молодь. Якщо його не зупинити, то реальна ціна, яку сплатить суспільс-
тво в майбутньому, – знищення генофонду!  
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ИНТЕРНЕТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ 

Очень сложно представить себе существование нынешней цивили-
зации без использования высоких технологий, к созданию которых чело-


