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Вступ 

Мета і завдання роботи 

Наркоманія - група хвороб, що виникає внаслідок систематичного у наро-

стаючій кількості вживання речовин, які включенні до затвердженого на офі-

ційному рівні списку наркотиків. Проявами наркоманії  є психічна і фізична 

залежність від цих речовин, а також розвиток абстенції внаслідок припинення 

їх прийому. Випадки епізодичного чи стимулюючої дії без розвитку залежності 

від них носять назву "наркотизму" або "періодичної наркотизації" . 

Клінічна картина окремих форм наркоманії залежить від особливостей 

наркотичної речовини, яка є предметом зловживання, даний термін часто вико-

ристовують у множині - наркоманії. Кількість наркоманів зростає в усьому світі, 

в тому числі і в Україні. Наркоманія в Україні, на думку спеціалістів, давно на-

була ознак епідемії. Кількість людей, які вживають наркотики близько 100 ти-

сяч (за офіційними даними). Реальна цифра людей, що вживають наркотики, за 

оцінками МВС, в 10-12 разів більша, і складає 800-900 тисяч, а тенета наркобіз-

несу ловлять все нові жертви. За даними Інтерполу, в Україні зареєстровано 65 

тисяч розповсюджувачів наркотиків.  

Я вважаю, що молоді необхідно усвідомити, що вживання наркотиків не 

просто шкодить здоров’ю людини, а й знищує, вбиває її. Наркоманія – це на-

самперед проблеми молоді. Дослідження показали, що середній вік початку 

прийому наркотиків – 13-15 років, а в деяких містах нашої країни ще менший – 

9-13 років. Наркоманія – це важка хвороба, яка дуже швидко розвивається. Се-

редня тривалість життя людини після початку регулярного прийому наркотиків 

становить 7 років. Наркомани рідко доживають до 30-річного віку. Як свідчать 

дослідження, часто вживати наркотики починають зовсім випадково, через ці-

кавість. Молодь "знайомиться ” з наркотиками на дискотеках і вечірках, в ком-

панії з друзями. Існують й інші причини збільшення кількості наркоманів, а са-

ме: економічна криза, безробіття, проблеми в особистому житті. Все це змушує 
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людину за допомогою наркотиків шукати "кращого життя ”, але це життя без 

майбутнього. 

Саме наркоманія та види наркотичних речовин є об`єктом  мого дослі-

дження.  Адже зараз ми живемо у час розбудови незалежної української держа-

ви и мені вкрай неприємно  спостерігати за деградацію сучасного покоління. 

Мені дуже хочеться, щоб усе найкраще, зроблене нашими попередниками було 

збережене і примножене сучасниками, бо саме від нас підлітків залежить май-

бутнє нашої держави. Мета мого дослідження - на основі вивчення зібраних ма-

теріалів, та особистого сприймання даної проблеми, а також під час спостері-

гання за підлітками які перебували під дією наркотичних речовин, донести до 

сучасної молоді всю проблематику даного питання.  

РОЗДІЛ 1 

                                    Загальні відомості про наркоманію 

Незважаючи на те, що зловживання наркотиками стало однією з найгост-

ріших світових проблем XX ст., досвід вживання людьми наркотичних речовин 

вимірюється тисячоліттями. Початкове вживання наркотиків було пов’язане з 

релігійними та побутовими звичаями. Багато тисяч років тому наркотики поча-

ли використовуватись служителями різних релігій для досягнення стану місти-

чного екстазу при виконанні культових обрядів та ритуалів. 

Першою рослиною з психоактивними властивостями, про яку є згадка в 

історії, був мак. Ще 5000 років тому його використовували шумери, які жили на 

землях Месопотамії (сучасний Ірак). На глиняних табличках, які були знайдені 

через століття в Ниппурі, залишились рекомендації щодо приготування та вжи-

вання опіуму. 

Про гашиш як ліки від кашлю та проносу говориться в 2737 р. до Н. Е. в 

лікувальнику китайського імператора Шен-Нуна, складеному ще в стародав-

ньому Китаї. Гашиш використовувався як знеболювальний засіб при хірургіч-
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них операціях, в Індії він також використовувався як ліки. 

Стародавні культури використовували в релігійних цілях галюциногенні 

гриби. Ще з XVI ст. іспанські хронікери повідомляють про наркотичні гриби з 

Мексики. 

Праіндіянці століттями, а то й тисячоліттями просувались через джунглі 

Центральної Америки у землі Мачу-Юнга (тепер Болівія) – це і є батьківщина 

страшного зілля коки. Кущ цей вічнозелений, 2-2,5 м заввишки. Після жування 

листочків коки знесилена людина без відпочинку може подолати десятки кіло-

метрів, не відчуваючи спраги і голоду. Правда, потім настає втома, з нехіть до 

всього, байдужість і розумова тупість. 

Окрім поодиноких географічних осередків вживання різноманітних речо-

вин, які мають психоактивні властивості, Європа не знала більшості сильних 

наркотиків до кінця XII ст., коли хрестоносці привезли з Ближнього Сходу опі-

ум. Перші препарати опіуму мали назву "лаудан”. На початку позаминулого 

століття, в 1805 р., аптекар Зертюрнер виділив перший алкалоїд опіуму і дав 

йому назву "морфін” на честь грецького бога сну Морфея. Трохи пізніше, 1832 

р., Робіке виділив кодеїн, а 1848 р. Мервиділив із опіуму папаверин. 

Масове вживання наркотиків в Європі почалось в XIX ст., коли група ін-

телектуальних авантюристів почала експериментувати над власною свідомістю, 

вживаючи наркотики, які привезли з Єгипту та Індії (гашиш, опіум). 

1938 рік став дуже важливим в історії наркоманії. Цього року швейцарсь-

кому хіміку Альберту Хофману вдалося синтезувати лізергінову кислоту (ЛСД-

25), що стало початком розвитку масового вживання наркотиків в обсягах, які 

до цього не мали прецеденту в історії людства. 

У XX ст. з розвитком технічного прогресу та початком лабораторного ви-

робництва алкалоїдів опіуму і кокаїну наркоманія перейшла в інший вимір – 

масовість та епідемічне розповсюдження, переставши бути проблемою однієї 
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особистості, стала соціальною проблемою. 

Сьогодні наркоманія є світовою проблемою, вона присутня на всіх кон-

тинентах і демонструє тенденцію до непохитного зростання. 

Група експертів ВООЗ визначила наркоманію як "стан епізодичного або 

хронічного отруєння, викликаний багаторазовим введенням наркотику ”. Комі-

тет експертів ВООЗ розрізняє в наркоманії як хворобі два стани – залежність та 

звикання. 

Психічна залежність – це форма взаємовідносин між наркотиком і особи-

стістю, і ці взаємовідносини залежать як від специфічності ефекту наркотику, 

так і від потреб особистості, котрі цей наркотик задовольняє. Чим швидше нар-

котик задовольняє ці потреби та викликає очікуваний емоційний стан, тим 

складніше перебороти звичку вживання цього наркотику. В умовах сильної 

психічної залежності позитивний психологічний стан особистості залежить 

тільки від того, чи є наркотик під рукою. Врешті-решт він стає необхідною 

умовою нормального стану особистості. У випадку відсутності наркотику лю-

дина катується, і щоб виправити настрій або поліпшити стан, наркоман намага-

ється знайти його за будь-яку ціну. Відсутність наркотику, до якого людина 

звикла і від якого стала психологічно залежною, може найдраматичнішим чи-

ном вплинути на все його життя. Потреба в наркотику стає найголовнішою в 

житті наркомана, він перестає виконувати свої обов’язки, кидає сім’ю і друзів, 

концентруючи всі свої інтереси на добуванні та вживанні наркотиків. 

                                                                Розділ 2 

                            2.1   Застосування наркотичних речовин у  науці  

Якщо ми чуємо слово наркоманія, перша асоціація яка виникає в нашій 

голові, це підлітки які вживають заборонені речовини для власної насолоди, але 

наркотичні речовини є не тільки забавою для людей. Наркотики широко вико-

ристовуються у медицині. І саме те з якою цілю часто використовуються речо-
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вини в різних галузях наукових досліджень мене вразило куди більше,  ніж як 

кажуть "головний тягар" батьків - діти наркомани. Чи стають люди наркомана-

ми по власній волі? Чи дійсно підлітки стали наркоманами лиш тому що потра-

пили під вплив поганої компанії та жорстокого суспільства? Як найменше по-

ловина всіх наркотично залежних людей стали такими не по власному бажанню. 

Ще з давніх-давен науковці досліджували вплив наркотиків на організми живих 

істот, жорстокість їх експериментів вражає. Наприклад, дослідження психоло-

гів про вплив наркотиків на організм. Слід визнати, що деякі експерименти, 

проведені на тваринах, допомагають ученим винайти ліки, які надалі можуть 

врятувати десятки тисяч людських життів. Однак, деякі дослідження перехо-

дять усі межі етики. Прикладом може служити експеримент 1969 року, покли-

каний допомогти вченим зрозуміти швидкість і ступінь звикання людини до 

наркотичних речовин. Експеримент проводився на щурах і мавпах, як на твари-

нах, найбільш близьких до людини по фізіології. Тварин привчали самостійно 

впорскувати собі дозу певного наркотику: морфіну, кокаїну, кодеїну, амфетамі-

нів і т.д. Як тільки тварини навчилися самостійно «колотися», експериментато-

ри залишили їм велику кількість препаратів, надали тварин самим собі і почали 

спостереження. Тварини настільки розгубилися, що деякі із них навіть намага-

лися втекти, причому, перебуваючи під дією наркотиків, вони калічилися і не 

відчували болю. Мавпи, приймали кокаїн, почали страждати від конвульсій і 

галюцинацій: нещасні тварини виривали собі фаланги пальців. Мавпи, які  «си-

діли» на амфетамінах, висмикнули у себе всю шерсть. Тварини -"наркомани", 

що віддавали перевагу «коктейлю» з кокаїну і морфіну, вмирали протягом 2 

тижнів після початку прийому препаратів. Незважаючи на те що метою експе-

рименту було зрозуміти і оцінити ступінь дії наркотиків на організм людини з 

наміром подальшої розробки ефективного лікування наркозалежності, способи 

досягнення результатів важко назвати гуманними. Але найжахливішим є те, що 

в наш час так звані експерименти проводяться вже не на тваринах, а на дітях.  

Мене щиро радує той факт, що така практика лікування дітей, ще не роз-
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повсюджена в Україні, та якщо ми будемо байдужими до проблеми наркоманії, 

то це призведе до катастрофічних наслідків, та все ж навіть у наркотиків є своя 

гарна сторона, адже не одне людське життя врятовано завдяки наркотичним 

речовинам, не одна людина звільнена від мук завдяки знеболюючим, не один 

організм зараз підтримується завдяки препаратам, і все це являється заслугою 

наших вчених.  

Я не маю права засуджувати їх працю, я не вповноважена ставити під за-

грозу авторитет лікарів. Як сприймати їх експерименти вирішувати вам. Та все 

ж за яку свободу від наркотиків ми боремося якщо ми самі сприяємо вживанню 

наркотичних речовин дітьми? 

2.2 Зміни в поведінці дитини під час вживання наркотичних речовин                     

та лікування наркоманії 

Різкі перепади настрою, причому ці перепади настрою ні в якій мірі не 

пов'язані з реальною дійсністю, яка оточує вашу дитини. Це як би самі по собі 

якісь хвилі, амплітуда яка досягає крайніх точок: безтурботної веселості, не-

стримної енергійності, які швидко обвалом змінюються апатією, байдужістю, 

небажанням нічого робити. І ці цикли не пов'язані з успіхами або не успіхами в 

школі, з друзями або новою  якоюсь інформацією, вони ніби самі по собі. 

Зміна ритму сну: дитина протягом дня може бути сонливий, млявий, по-

вільний, а надвечір, прийшовши з прогулянки, проявляє енергійність, бажання 

що-небудь робити, дитина не засинає вчасно; Ви можете бачити, що він ніч 

безперервно займається або комп'ютером, грає на гітарі, прослуховує музичні 

записи, а наступного дня знову сонливий, загальмований. 

Зміна апетиту і манери вживання їжі, у дитини змінюється ритм їжі: він 

може цілими днями нічого не їсти, не потерпаючи від голоду, і раптом, знову 

таки я звертаю Вашу увагу, що прийшовши з прогулянки, він може з'їсти пів 

каструлі борщу, батон хліба, попросити добавки. І сама манера їжі звертає на 

себе увагу: вона стає жадібною, поривчастий, і лікарі називають такий стан 
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проявом вовчого голоду. Пам'ятайте, що такий стан найчастіше виникає після 

того, як він накурився анаші, на виході з сп'яніння. Дитина рідко приходить до-

дому, особливо на початку своєї наркотичної кар'єри, з відвертими ознаками 

наркотичного сп'яніння. Їх він вигулює у своєму колі.  

Додому ж він повертається вже кілька загальмованим, млявим, і в той же 

час накидається на їжу і поглинає її в безмірних кількостях. 

Буває, на жаль, що прагнення порвати з пороком приходить занадто пізно, 

коли людина перетворюється на безвольну істоту з абсолютно зруйнованим 

здоров'ям. Намір порвати з пристрастю вдається реалізувати рідко, оскільки без 

кваліфікованої допомоги закоренілий наркоман, незважаючи на щире бажання, 

як правило, не в змозі вирватися з порочного кола. У цьому випадку трагедія 

стає закономірним наслідком обраного самим наркоманом способу життя. Не-

рідко він робить ряд самостійних спроб відмовитися від порочного пристрасті, 

але всі вони зазвичай закінчуються невдачею. До цих пір небезпечні наслідки 

наркоманії ми розглядали з точки зору третіх осіб - батьків, вихователів, вчите-

лів, суспільства взагалі, одночасно підкреслюючи позитивне ставлення до нар-

котиків пристрастилися до них молодих людей. Може скластися враження, що 

саме близькі наркомана переживають трагедію через нього, а не сам спраглий 

"блаженства" юнак. Це було б помилкове думка, бо хоча особи, що потрапили в 

залежність від наркотичних речовин, не бажають припинити їх вживання, все ж 

у житті кожного з них рано чи пізно настає такий момент, коли він жадає пор-

вати з пороком. Шанси на порятунок для наркомана існують майже на кожній 

стадії розвивається пристрасті, але в міру того, як підліток під впливом спочат-

ку психічної, а потім і фізичної залежності входить в коловорот порочного нар-

котичного кола, вони значно зменшуються, але це, все ж, не повинно бути при-

водом для того, щоб "опускати руки". Ступінь реальних шансів залежить від 

належної допомоги батьків, родичів, близьких друзів, бо навіть у запущеному 

випадку захворювання наркоманією все ж існує шанс на порятунок від смерті. 

А якщо ця допомога не прийде? Якщо ж цієї допомоги не буде, наркоману за-
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лишиться тільки жалюгідне існування, що мало нагадує умови людського жит-

тя. Та нічого неможливого не буває головне хотіти та прагнути до своєї мети, 

зараз в Україні та всьому світу  існує багато реабілітаційних центрів які допо-

магають людям залежним від наркотиків. 

                                                              РОЗДІЛ 3. 

                     Види, добуток та застосування наркотичних речовин 

Предметом зловживання стають, як правило, наркотики, які викликають 

приємні або незвичайні стани свідомості. Всі хімічні сполуки рослинного або 

синтетичного походження, що безпосередньо впливають на психічний стан лю-

дини, прийнято називати психоактивними. Якщо зловживання будь  якою пси-

хоактивною речовиною стає особливо небезпечним для здоров'я людини і сус-

пільства, викликає при цьому відчутні економічні втрати, то спеціальним зако-

нодавчим актом воно визнається наркотичним, тому наркотик - поняття не 

тільки медичне, але ще і соціальне, юридичне.  

Всього поділяють 8 груп наркотиків. 

1.Опіати 

Наркотики, що володіють седативною, «загальмовується» дією. До цієї 

групи відносяться природні й синтетичні морфіноподібних з'єднання. Всі при-

родні наркотичні засоби опійної групи отримують з маку. Викликають стан ей-

форії, спокою, умиротворення. Включаючись в обмінні процеси, призводять до 

швидкого (іноді після одного-двох прийомів) виникнення сильної психічної та 

фізичної залежності. Украй руйнівно діють на організм. Наркотичні залежності, 

що викликаються опіатами, дуже важко піддаються лікуванню. 

Героїн («Герич», «білий», «кінь», «смак») - найбільш поширений опійний 

наркотик. Поряд з дуже сильним і яскраво вираженим наркотичним ефектом 

володіє вкрай високою токсичністю і здатністю швидко (після 2-3 прийомів) 

формувати фізичну залежність. Героїн курять, нюхають і вводять внутрішньо-
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венно.  Найчастіше для вживання героїну використовують два останніх способи. 

Макова соломка («солома», «сіно») - подрібнені і висушені частини сте-

бел і коробочок маку (зерна маку наркотично активних речовин не містять). 

Соломка використовується для приготування розчину ацетильованого опію. 

Ацетильований опій - готовий до вживання розчин, отриманий в резуль-

таті ряду хімічних реакцій. Має темно-коричневий колір і характерний запах 

оцту. 

Опій-сирець («ханка», «макуха», «опіуха») - спеціально оброблений сік 

рослин маку, використовується як сировина для приготування розчину ацети-

льованого опію. Речовина, що нагадує пластилін. Колір - від білого до коричне-

вого. Продається невеликими шматочками кульками. 

Метадон - сильний синтетичний наркотик опійної групи. Продається у 

вигляді білого порошку або готового розчину. У деяких країнах дозволений як 

засіб замісної терапії при лікуванні опійної наркоманії. 

Ознаки сп'яніння - нетривалий стан ейфорії, незвичайна сонливість в са-

мий різний час; повільна, "розтягнута" мова; часто "відстає" від теми і напрям-

ки розмови; добродушність, поступливість, попереджувальна поведінку аж до 

повного підпорядкування; прагнення до самоти в тиші, в темряві, незважаючи 

на час доби; блідість шкірних покривів; дуже вузькі зіниці, не реагує на зміни 

освітлення; уповільнення серцебиття, дихання, зниження больової чутливості; 

зниження апетиту, спраги, рефлексів і сексуального потягу 

Наслідки вживання опіатів - величезний ризик зараження ВІЛ-інфекцією 

та гепатитами через використання загальних шприців; ураження печінки через 

низьку якість наркотиків: у них залишається оцтовий ангідрид, який викорис-

товується при приготуванні; сильне зниження імунітету і, як наслідок, схиль-

ність до інфекційних захворювань; захворювання вен, руйнування зубів через 

порушення кальцієвого обміну; імпотенція; зниження рівня інтелекту. Дуже 
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велика небезпека передозування з тяжкими наслідками, аж до смерті. 

2.Препарати коноплі 

Конопля виростає в регіонах з помірно теплим кліматом. Чим південніше 

вирощено рослину, тим більший наркотичний ефект викликає виготовлений із 

нього наркотик. Діючі речовини - каннабіноїди. Вплив - зміна свідомості. У 

приміщенні надовго залишається характерний запах паленої трави. Зберігає цей 

запах і одяг. 

Марихуана («шмаль», «анаша», «зілля») - висушена або сира зелена тра-

в'яниста частина конопель. Світлі, зеленувато-коричневі розмелені листя і кві-

тучі верхівки конопель. Може бути щільно спресована в грудочки. Цей нарко-

тик курять у вигляді цигарок-самокруток («косяків»), а також набивають у тру-

бки, додають в їжу. 

Гашиш («план», «дурь») - суміш смоли, пилку і подрібнених верхівок ко-

нопель - смолиста речовина темно-коричневого кольору, схожу на пластилін, у 

вигляді брикетики або капсул. Містить більше 20% каннабіоідов.  

Гашиш курять за допомогою спеціальних пристосувань, таких як бульбу-

лятор. Дія наркотику настає через 10-30 хвилин після куріння і може продов-

жаться декілька годин. Всі похідні конопель відносяться до групи нелегальних 

наркотиків і повністю заборонені. 

Ознаки вживання препаратів коноплі - ейфорія, почуття безтурботності; 

нестриманість, підвищена балакучість; стан сильного голоду і спраги, почерво-

ніння очей; при невеликій дозі - розслабленість, загострене сприйняття кольору, 

звуків, підвищена чутливість до світла через сильно розширених зіниць; при 

великій дозі - загальмованість, млявість, плутана мова в одних, агресивність, з 

невмотивованими діями у інших; нестримна веселість, порушення координації 

рухів, сприйняття розмірів предметів і їх просторових відносин, галюцинації, 

безпідставні страхи і паніка 
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Наслідки вживання - "перегорання" - плутанина в думках, розчарованість, 

депресія і відчуття ізольованості; порушення координації руху, пам'яті і розу-

мових здібностей; уповільнене статевий розвиток і дозрівання, включаючи по-

рушення спермоутворення і менструального циклу; при прийомі великої дози 

наркотику можуть виникнути галюцинації та параноя; формування психічної 

залежності, коли куріння не приносить задоволення, але стає необхідним; про-

вокація одночасного вживання алкоголю і переходу до більш важких наркоти-

ків; бронхіт, системи (один "косяк" марихуани прирівнюється до 25 сигарет), 

рак легенів. 

3.Амфетамін 

Наркотики, які володіють психостимулючими, «збудливим» діями. До ці-

єї групи відносяться синтетичні речовини, що містять сполуки амфетаміну. У 

більшості випадків вводяться внутрішньовенно. Ці наркотики отримують з лі-

карських препаратів, що містять ефедрин (солутан, ефідріна гідрохлорид). У 

природі ефедрин міститься в рослині «ефедра». Дія наркотику триває 2-12 го-

дин (в залежності від типу речовини). Формується психічна і фізична залеж-

ність. Тривале вживання вимагає постійного збільшення дози наркотику. Загос-

трюються запальність, злостивість, агресивність. Згодом з'являється необгрун-

тована тривожність і підозрілість. Можливі спроби суїциду. 

Амфетамінова наркоманія має характер «запойной» або «сесійного» - пе-

ріоди вживання наркотику змінюються «холодними» періодами, тривалість 

яких з часом скорочується. 

Ефедрон («порох», «базіка», «джеф») - готовий до вживання розчин, 

отриманий в результаті хімічної реакції. Має рожевий або прозорий колір і ха-

рактерний запах фіалки. 

Первітин («вінт», «болт», «вариво») - готовий до вживання розчин, отри-

маний в результаті складної хімічної реакції. Масляниста рідина, що має жов-

тий або прозорий колір і характерний запах яблук. Використовується спожива-
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чами в якості заміни героїнової залежності, що абсолютно неефективно і ще 

більш згубно. 

Ефедрин - кристали білого кольору, отримані з рослини ефедри. Він за-

стосовується в лікувальних цілях, а також використовується для приготування 

ефедрону і первентину найчастіше шляхом маніпуляцій з лікарськими препара-

тами. Готові до вживання кристали жовтуватого кольору. Їх вдихають або ку-

рять. 

Ознаки вживання - відчуття безтурботності і ейфорії; почастішання сер-

цевого ритму і підвищення кров'яного тиску; розширення зіниць очей; зайва 

рухова активність, сильне сексуальне розкріпачення; балакучість, діяльність 

носить непродуктивний і одноманітний характер; відсутнє почуття голоду; по-

рушення режиму сну і неспання 

Наслідки вживання амфетамінів - запаморочення, головний біль, погір-

шення зору і сильне потовиділення; інфаркти, інсульти; нервове виснаження; 

сильні зміни психіки і незворотні зміни головного мозку; ураження серцево-

судинної системи і всіх внутрішніх органів; ураження печінки через низьку 

якість наркотиків - у них залишається йод , марганцівка і червоний фосфор, які 

використовуються при приготуванні наркотику; ризик зараження ВІЛ-

інфекцією та гепатитами через використання загальних шприців; сильне зни-

ження імунітету, небезпека передозування з тяжкими наслідками, аж до смерті 

4.Кокаїн 

Психостимулятор рослинного походження, що отримується з листя рос-

лини коки. Звикання розвивається непомітно, але стійко. Кокаїн виморожує об-

ласть від очей до грудей - тіло стає нечутливим. 

Кокаїн («дутий», «кокс», «сніг», «кока», «вдих», «цукерочка для носа», 

«свисток», «сніжинка») - білий кристалічний порошок, зазвичай вдихається че-

рез трубку або соломку з гладкої поверхні , такий, як скло або дзеркало. Гідро-
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хлорид кокаїну легко розчиняється у воді, тому його не тільки нюхають, але 

іноді вводять внутрішньовенно або ковтають. 

Крек («камінь») - тендітні пластинки, що утворюються в результаті змі-

шування кокаїну з харчовою содою і водою і випарювання, використовується 

для куріння. Крек надзвичайно швидко виробляє як фізичну, так і психологічну 

залежність. 

Ознаки вживання 

Викликає коротке, але інтенсивне відчуття ейфорії і підвищення працез-

датності; стимулює центральну нервову систему; прискорений пульс, дихання, 

підвищення кров'яного тиску, пітливість; розширення зіниць, відсутність апе-

титу; зайва активність, збудженість, відчуття тривоги, безсоння. 

Наслідки вживання - аритмія, кровотечі та інші пошкодження носової по-

рожнини; руйнування слизової і втрата нюху, смаку; глухота; параноїдальні 

психози, галюцинації, агресивність; смерть в результаті порушення серцевої 

діяльності (інфаркт міокарда) або зупинки дихання 

5.Галюциногени 

Неоднорідна за походженням і хімічним складом група психоделічних 

препаратів, що змінюють свідомість - відчуття, думки, емоції і сприйняття. 

ЛСД («кислота», «марки», «промокашка», «червоний дракон») - синтети-

чний наркотик, похідна лізергінової кислоти, що міститься в ріжку. Безбарвний 

порошок без запаху або прозора рідина без запаху, кольору і смаку. Рідиною 

просочують розмальовану яскравими малюнками папір або тканину. Шматочок 

її кладеться під язик, дія робить через 30-60 хвилин і триває до 12 годин. Надає 

величезний галюциногенний ефект в малих концентраціях - 30г. ЛСД достатньо 

для 300 000 тисяч чоловік. 

Псілоцін і псилоцибін («гриби», «поганки») - наркотичні речовини, що 
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володіють галлюциногенним ефектом. Міститися в гриби-поганки. Для настан-

ня наркотичного ефекту достатньо прийняти 2 грами сухих грибів. Головна не-

безпека цього наркотику - його доступність. 

Ознаки сп'яніння - підвищена частота пульсу, підвищений тиск, розши-

рення зіниць, тремтіння рук, сухість шкіри. Наркотичне сп'яніння супроводжу-

ється зміною сприйняття зовнішнього світу - ті, хто приймає галюциногени, 

кажуть, що вони "бачать звуки" і "чують кольору"; галюцинації, сильне відчут-

тя щастя, перезбудження; порушення відчуття свого тіла, координації рухів; 

втрата самоконтролю 

Наслідки вживання - необоротні зміни в структурі головного мозку, пси-

хічні порушення різного ступеня тяжкості, аж до повного розпаду особистості. 

Навіть одноразовий прийом ЛСД може призвести до зміни генетичного коду і 

необоротно пошкодити головний мозок. Психічні порушення відрізнити від за-

хворювання на шизофренію. Наркотик накопичується в клітинах мозку. Зали-

шаючись там тривалий час, він може і через кілька місяців викликати ті ж від-

чуття, що і безпосередньо після прийому. Дія наркотику триває 2-12 годин (в 

залежності від типу речовини). Формується психічна і фізична залежність. Три-

вале вживання вимагає постійного збільшення дози наркотику. Загострюються 

запальність, злостивість, агресивність. Згодом з'являється необгрунтована три-

вожність і підозрілість. Можливі спроби суїциду 

6.Екстазі 

«Екстазі» - загальна назва для групи синтетичних наркотиків-

стимуляторів амфетаміну групи, часто з галлюциногенним ефектом. Білі, кори-

чневі, рожеві та жовті таблетки або різнокольорові, часто з малюнками, капсули 

містять близько 150 мг препарату. «Екстазі» - дорогий наркотик, і зазвичай йо-

го споживачі переходять на систематичний прийом героїну чи амфетамінів. 

Ознаки сп'яніння - наркотична дія продовжується від 3 до 6 годин. Збу-

джується центральна нервова система, підвищується тонус організму, збільшу-
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ється витривалість, фізична сила. Під дією "екстазі" прийняв може витримати 

екстремальні емоційні та фізичні навантаження, не спати, не відчувати втоми. 

За штучний "розгін" організму доводиться розплачуватися: після припинення 

дії наркотику спостерігається стан апатії, пригніченості, сильної втоми, сонли-

вості. Цей стан може тривати кілька днів, оскільки організму потрібно віднови-

ти витрачені сили 

Наслідки вживання - психічна залежність; депресія, аж до самогубства; 

фізичне і нервове виснаження; страждає нервова система, серце, печінка, дис-

трофія внутрішніх органів; зміна генетичного коду.  

Можливі смертельні випадки від обезводнення, перегріву організму, гос-

трої ниркової недостатності 

7.Снодійні 

Група седативних (заспокійливих) і снодійних речовин, що зустрічаються 

у вигляді офіційних препаратів, зазвичай таблеток («колеса») або капсул. Існує 

багато різновидів, найбільш небезпечні - похідні барбатуратовой кислоти, але й 

інші, більш-менш вільно продаються в аптеках препарати (феназепам, реланіум, 

реладорм), можуть викликати психічну й фізичну залежність. Снодійні зазви-

чай приймаються всередину, але іноді їх вводять внутрішньовенно. Виклика-

ють сильну залежність як на фізичному, так і на психологічному рівнях. Особ-

ливо небезпечні при використанні разом з алкоголем. 

Ознаки сп'яніння - замішання, невиразна мова, незграбність, порушення 

координації, дезорієнтація схожі з алкогольним сп'янінням; агресивність, гру-

бість, дратівливість, депресія 

Наслідки вживання - стійке безсоння; пошкодження головного мозку, 

клінічно схоже з епілепсією; психози з галюцинаціями, маренням пересліду-

вання; дистрофія серцевого м'яза; виснаження печінки; смерть від передозуван-

ня і від швидкої відмови від великих доз 
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8.Інгалянти 

Летючі речовини наркотичної дії. Міститися в препаратах побутової хімії: 

барвниках, розчинниках, клеї, бензині, лаку для волосся, засоби від комах. Самі 

по собі вони до наркотиків не відносяться. П'янке дію можливо, якщо кількість 

речовини, що надійшла в організм, дуже велике. 

Ознаки сп'яніння - виникнення галюцинацій ("мультиків"); зухвала, неа-

декватна поведінка; порушенням координації рухів 

Наслідки вживання - чхання, кашель, нежить, носові кровотечі, нудота, 

порушення серцевого ритму і болі в області грудної клітини, втрата координації, 

рівноваги; гостра інтоксикація психоактивними речовинами, аж до смертельно-

го результату; токсичне ураження печінки через 8-10 місяців; необоротне ура-

ження головного мозку; часті і важкі пневмонії; зміна характеру, відставання в 

розумовому і психічному розвитку 

                                                           РОЗДІЛ 4. 

                                                           Висновок 

Чи є наркоманія проблемою людства? Чи являться вона однією з причин 

деградації сучасного суспільства? Саме вживання наркотиків приведе до повної 

розрухи нашого майбутнього? Ці питання постають перед нами під час розгля-

дання наркоманії як одного із чинників впливу на сучасну молодь.  

Ці питання  постали і переді мною в час  написання даної наукової роботи 

і для мене відповіді на них сформувалися автоматично, адже для того, щоб виб-

рати головні аспекти які я включила в зміст своєї роботи, я перечитала багато 

літератури на цю тему.  На мою думку  головною проблемою даного захворю-

вання  є не розбещені підлітки, не жорстокість світу, а його байдужість. Бо саме 

байдужість людей до долі інших, в наш час являється катастрофічною пробле-

мою. Ми почали жити по принципу «моя хата скраю», нам немає діла до когось 

окрім себе. Байдужість і егоїзм сучасного суспільства – це приведе до повної 
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розрухи. Зараз ідучи по вулиці і побачивши людину якій потрібна допомога, ми 

не зробимо нічого, тому що під час допомоги можемо забруднити свій одяг. 

Гуляючи на березі річки чи моря, ми побачимо людину яка стоятиме на мосту і 

захоче зчинити самогубство, як не дивно замість того щоб надати моральну пі-

дтримку і спробувати запобігти скороченню її життя ми дістанемо з кишені су-

часний гаджет і будемо знімати це дійство на відео. Ви скажете, це жорсто-

кість? Ні, в першу чергу це байдужість. Адже там на краю не ваш син чи дочка, 

не ваш знайомий, там абсолютно по стороння людина. До  якої вам не має жод-

ного діла.  

Я підліток. І щодо наркоманії я маю свою суб`єктивну думку, яка як мені 

здається кардинально відрізняється від думки дорослої людини. Я не вважаю 

прогресуючу наркоманію серед молоді тільки бажанням спробувати щось нове. 

50% підлітків вживають наркотичні речовини для того щоб придавити свій вну-

трішній біль, щоб забутити про те, що так картає їх душу. Єдине, що може так 

сильно впливати на наш душевний стан – це наша сім`я. Дитина яка відчуває 

любов своїх батьків, ніколи не підпаде під вплив так званої поганої компанії. 

Дитина яка оточена байдужістю своїх батьків, шукатиме  забуття. І знайде його 

в вживанні наркотиків. Зараз проблема наркоманії  серед підлітків не є такою 

катастрофічною, бо молодь в наш час є прихильниками легких наркотиків , бі-

льше того вони свідомо не бажають ставати корінними наркоманами, бо вони 

на власні очі бачать наслідки вживання тяжких наркотиків.  

І як би дивно це не звучало, не без винятків звісно, але сучасна молодь 

куди більш чутлива до проблем інших людей, більш схильна прийти на допо-

могу, ніж старше покоління.    
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