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періодичних видань, які отримує бібліотека і які висвітлюють
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За даними Всесвітньої охорони здоров’я, внаслідок
зловживання алкоголем у світі кожен рік помирає близько 2,5
мільйона осіб. Це, повідомляє Бі-бі-сі, більше, ніж від СНІДу,
туберкульозу і війн.
Найвищий рівень смертності від алкоголізму зафіксований в
Росії і країнах СНГ, де з алкоголем пов’язана кожна п’ята смерть.
Пияцтво викликає 60 типів різних захворювань і травм. Серед
найбільш розповсюджених – цироз печінки, отруєння, епілепсія,
численні види раку, а також наслідки дорожньо-транспортних
пригод.
Величезну шкоду завдають спиртні напої, вироблені
нелегально. А вони складають третю частку світового споживання
алкоголю.
Вплив алкоголю на підлітковий організм і здоров’я –
надзвичайно великий, адже підлітковий вік – це перехід від
дитинства до дорослості, період становлення і формування зрілого
організму. В цьому віці відбувається зростання як окремих органів,
так і організму в цілому, інтенсивно розвивається нервова система,
формується головний мозок. Уявімо, яку шкоду підлітковому
організму причиняє хоч би одноразове вживання вина чи пива. Часто
алкогольна залежність розпочинається з «безневинного» напою –
пива, розпитого в компанії друзів.
Сучасні дослідження стверджують, що в людському організмі
не існує органів і тканин, на які б не впливала токсична дія алкоголю.
Сп’яніння у молоді та підлітків протікає особливо важко, тому що
організм молодої людини має меншу стійкість і опірність організму
до алкоголю. Для підлітка доза у 0,25-0,5 літра горілки може стати
смертельною. Під час алкогольного сп’яніння у людини відсутні
стримуючі фактори, тому п’яна людина в цьому стані часто скоює
злочини та хуліганські дії. Згубно алкоголь діє репродуктивні
функції підлітків, особливо дівчат, і це становить загрозу здоров’ю
майбутніх поколінь.
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Законодавчі акти України:
Україна. Закон. Про використання у 2010 р. коштів,
передбачених у державному бюджеті для використання та
розповсюдження соціальної реклами про шкоду тютюнокуріння та
зловживання алкоголем : Закон України від 28 лип. 2010 р. №632 //
Уряд. кур"єр.- 2010.- 5 серп. (№ 143).- С.4.
Статті періодики:
Андрійчук О. Соціально-психологічний театр як інститут
виховання особистості / О.Андрійчук // Соціальн. педагог. - 2014. Берез.(№ 3). - С.24-25.
Багацька Л. П’янкі дари данайців / Л.Багацька // Україна мол. –
2009.- 5 берез. (№41).- С.13.
Лобісти садять на тютюнову та алкогольну голку нових жертв,
прикриваючись кризою та турботою про вітчизняні ЗМІ.
Багній І.М. Пагубний вплив алкоголю, наркотиків і токсинів:
урок / І.М.Багній // Все для вчит.- 2011.- Квіт. (№ 10-11).- С.28-31.
Беспалько Н. Навчися казати "Ні»! / Н.Безпалько : урок
валеології // Все для вчит. - 2013. - Верес. (№ 9). - С. 113-116.
Березня О.О. Особливості превентивного виховання у школі /
О.О. Березня // Позакл. час.-2010.-№2.-С.14-25.
В розділі ІІ. «Підлітковий алкоголізм – дорога в нікуди!»
розглядаються
теми
:
«Що таке алкоголь?»,
«Історія
алкоголю:походження та розвиток,
«Алкоголь і асоціації»,
«Алкоголь і організм. Вплив алкоголю на організм».
Білецький С. Ну що, по пиву? / С. Білецький // Освіта України.2010.-2 квіт.(№25).-С.5.
Звідки в Україні взялась пивоманія? На якій пляшці
закінчується приємне проведення часу і починається алкоголізм?
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Блюм І. Надія для Надії / І.Блюм // Пенс. кур’єр. - 2015. - 23-29
січ. (№ 4). - С.15.
В Україні на 10 питущих чоловіків припадає 4-5 жінок.
Незважаючи на поширену думку. що жіночий алкоголізм
невиліковний. у жінок, які по-справжньому бажають позбутися цієї
хвороби, є шанс на порятунок.
Боднар І. В алкоголізмі винне пиво? / І.Боднар // Експрес.2009.- 23-30 лип.(№104).- С.9.
Уже найближчим часом Верховна Рада може ухвалити закон,
що прирівняє пиво до алкогольних напоїв .
Бойко Г. Молодь обирає здоров'я / Г.Бойко : агітбригада, 7-9 кл.
// Вихов. робота в шк. - 2013. - № 3. - С. 26-29.
Бойко І. Замість культури - "культура споживання алкоголю"?/
І.Бойко // Дем. Україна.- 2010.- 6 серп. (№ 31).- С.6
Бочкарев А. Пьяницам в Киевской Руси отрубали голови, а
при Горбачеве - увольняли с работы / А.Бочкарев // Комс. правда в
Украине.- 2011.- 30 март. (№ 67).- С.18.
Бузенко С.А. Вплив алкоголю на організм підлітка : мінілекція, 8-9 кл. / С.А.Бузенко // Позакл. час. - 2013. - № 9-10. - С. 110.
Бутко А. З історії про алкоголь / А.Бутко // Позакл. час. - 2013. № 19-20. - С. 71.
Боротьба з пияцтвом у Давній Спарті, на Русі, в Україні (епоха
Запорозької Січі).В Україні третина чоловіків п'є більше від
допустимої норми / підгот. Т.Делімарська // Дем. Україна. - 2014. 30 трав. (№ 22). - С.9.
Вітер О. Горілка за 14 гривень убереже українців від
сурогатного алкоголю та легалізує тіньовий ринок /О.Вітер // Голос
України.- 2008.- 4 груд. (№232).- С.4.
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Відтепер горілку можна купити не менш як за 14 гривень. За
даними ВООЗ від сурогатного алкоголю щороку помирають 10 тисяч
українців.
Волинець Н.
"Фішка твого життя - здорово жити !"
/ Н.Волинець // Чернігів. відом. – 2012. – С. 22.
Вплив алкоголю на слух людини // Біла хата.- 2008.- 4
груд.(№49).- С.6. (Це слід знати).
Гарматина Ю.
Хоть зашейся. Можно ли победить
алкогольную зависимость? /Ю.Гарматина // Арг. и факты в Украине.2008.- №43(Окт.).- С.25.
Гармаш Н.О. Формування навичок здорового способу життя у
школярів / Н.О.Гармаш // Шк. психологу.- 2011.- №7.- С.32-38.
Гирак Г. Рожденные под градусом / Г.Гирак // Арг. и факты в
Украине.- 2011.- 16-22 нояб.(№46).- С.10.
В семьях алкоголиков 74% детей появляются на свет с
увечьями.
Голландс Н. Губит детей не пиво? Кто и чем должен
отваживать детей от бутылки, на которую посадила их реклама
/Н.Голландс // Арг. и факты в Украине.- 2009.- Сент.( №40).- С.9.
Градоблянська Т. Замість склянки молока – на ніч пляшка
пива / Т.Градоблянська // Голос України.- 2010.- 26 берез.(№ 54).С.4.
Йдеться про дитячий алкоголізм.
Градоблянська Т. Кожне вживання дитиною алкоголю – це НП
/ Т.Градоблянська // Голос України.- 2011.- 12 жовт.(№190).- С.6.
Майже 70% підлітків уперше знайомляться з напоями під
градусом із дозволу батьків.
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Грищенко І. «Зупинимо продаж «отрути» нашим дітям!»
/І.Грищенко // Чернигов. новости - «Семь дней».- 2009.- 29 апр.
(№17).- С.1.
Употребление алкоголя и курение табака в детском возрасте
отрицательно влияют на состояние растущего организма. Каждый из
родителей не хотел бы видеть свое чадо попивающим алкоголь и с
сигаретой в руках. Тем не менее, подвыпившие курящие подростки
для Чернигова, скорее, норма, чем исключение. Эксперимент,
проведенный в Чернигове «СИЛОЙ ГРОМАДИ», в очередной раз
подтвердил это.
Густіліна Ю. Наші діти та шкідливі звички / Ю.Густіліна :
батьківські збори, фрагмент // Позакл. час. - 2013. - № 9-10. - С. 120.
Густіліна Ю. Школа самовиховання : програма вихов. годин
козацького братства /Ю.Густіліна // Позакл. час. - 2013. - № 9-10. - С.
115
Держитесь подальше от птицы "перепил"// Комс. правда в
Украине.- 2011.- 8-14 апр. (№ 75).- С.27.
Многие наши сограждане незаметно, попивая пиво, попадают в
зависимость от алкоголя.
Дерій В. За здоровий спосіб життя: сцен. усн. журн., 9-11 кл.
/ В.Дерій // Вихов. робота в шк. – 2012. – С. 37-41.
Дмитрук М.
"Благословенные алкоголики" / М.Дмитрук //
Природа и человек XXI век.- 2011.- Черв.(№ 6).- С.40-43.
Єгорова І. «Не пийте,хлопці,-Вкраїна просить…» / І. Єгорова //
Голос України.-2010.-9 лют.(№22).-С.12.
Боротьба простого народу за свою тверезість – біла пляма в
українській історії. Сьогодні,час її вирішувати.
Зеніна Н. Суд над алкоголем : урок-суд / Н.Зеніна // Шк. світ.2011.- Жовт.(№40).- С.10-11.
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Підсудний Алкоголь обвинувачується у тяжких злочинах.
Зильберблат Г. Уроки бокала / Запис. С.Голландс // Арг. и
факты в Украине.- 2010.- №23.- С.22.
О методах борьбы с вредной привычкой.
Зінорук Т.В.
Шкідливі звички- шлях у безодню: сцен. усн.
журн. / Т.В.Зінорук // Шк. б-ка.- 2011.- № 1.- С.92-93.
Зонова І. Алконавт із сокирою / І.Зонова // Молодь України.2009.- 17-18 лют.(№17). – С.3.
Оскаженілий чоловік рубав сокирою тещу, тестя, дружину… За
кривавою бійнею з жахом спостерігав 5-річний хлопчик.
Зотов Г. Водка и плетка / Г.Зотов // Арг. и Факты в Украине. 2015. - 14-20 янв. (№ 1-2). - С.11.
О сухом законе в Иране и наказаниях за его нарушение.
Зятьев С. Заручники «зеленого змія» Ними стає дедалі більше
наших співвітчизників / С.Зятьєв // Дем. Україна. -2008. – 16
трав.(№19). – С.28.
Игонин А. Пили. Пьют! Будут пить? /А.Игонин // Эхо планеты
.-2009.- №34.- С.21-23.
Размах, которого достиг алкоголизм в России, поднял борьбу с
ним до уровня национальной безопасности.
Ігнатов М. Пиво перетворює чоловіків на жінок і навпаки /
Розм. Я.Шлапак/ М.Ігнатов// Дем. Україна.- 2010.- 22 жовт. (№ 42).С.22
Калініченко І. Підлітковий алкоголізм
Порадниця.- 2008.- 20 листоп.(№47).- С.5.

/І.Калініченко //

Стан здоров’я і спосіб життя дітей та підлітків у нашій країні –
критичний, що становить особливу загрозу майбутньому нації. В
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Україні набирають сили епідемії наркоманії, алкоголізму та
ВІЛ/СНІДу.
Катриченко Т. Жіночий алкоголізм / Т.Катриченко // Главред.2008.- №44.- С.30-35.
Останнім часом стало помітно, що п’яних жінок на вулиці стає
дедалі більше, причому це не лише бездомні , а й добре вдягнуті,
чепурні леді. Сьогодні алкоголізм має вже цілком реальне жіноче
обличчя. Навіть медики запевняють, що від цієї хвороби страждають
обидві статі. Алкоголізм належить до хронічних захворювань, як
цукровий діабет чи астма, але жити після курсу лікування з цим
можна.
Коваль Л. Алкоголь і тютюн: під прицілом наші діти
/ Л.Коваль // Уряд. кур"єр. – 2012. – С.4.
Ковальчук Б. «Енергетичне» пійло, яке валить з ніг, або
Трункова залежність що може знищити й генофонд нації /
Б.Ковальчук // Молодь України. - 2009.- 27 жовт.(№117). - С.1,2.
Українська молодь знайшла собі чергову забавку для
«заспокоєння нервів» - так звані енергетичні напої. Доволі складно
сказати, чи є ці пустощі меншим злом од традиційних уже пива й
цигарок.
Козак І. Сухий закон чи «культутний» алкоголизм? / І.Козак //
Голос України.- 2009.- 27 берез.(№55). – С.8-9.
Кілька сотень підприємців вийшли з пікетами на центральну
площу обласного центру, протестуючи проти обмежень, які
збирається запровадити Хмельницька міськрада щодо продажу
алкогольних напоїв.
Колесниченко В.
Что алкоголь делает с нашим телом?
В.Колесниченко // Единственная (мини).- 2011.- № 6.- С.80-84.
Комісія моралі: реклама пива штовхає молодь до алкоголізму…
// Десн. правда.- 2009.- 14 лип.(№76).- С.8.
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Національна експертна комісія з питань захисту суспільної
моралі заявила, що зовніщня реклама нав’язує вживання пива, а в
деяких передачах на телеканалах дуже детально показують процес
скоєння злочинів.
Копейкина А. Градус борьбы / А.Копейкина // Арг. и Факты в
Украине. – 2012. – С.7.
Косенко О. Пити чи не пити?/ О.Косенко / розм. з лікаремнаркологом С.Онищуком //Дем. Україна. - 2014. - 11 квіт. (№ 15). С.14 У світі від алкогольної залежності страждають 140 млн людей, в
Україні - близько 1 млн. Щодня внаслідок алкоголізму помирає
близько десяти осіб, 5% з тих смертей припадає на молодь у віці від
15 до 29 років.
Котова С. Страсти по алкоголю / С.Котова // Открытия и
гипотезы. - 2013. - Апр. (№ 4). - С.22-23.
Кримова О. Алкоголь без кордонів / О.Кримова // Експрес.2009.- 8-15 січ.(№2).- С.5.
Чимало відомих у світі людей дружили із «зеленим змієм».
Кудинова Л. Исповедь бывшего алкоголика /Л.Кудинова // Эхо
планеты.- 2009.- №34.- С.24-25.
Финны уверены, что пьянство – это болезнь. Все больше людей
записывается в «анонимные алкоголики».
Кущ Л. Батьки проти, щоб їхніх дітей лікували від алкоголізму
/Л.Кущ // Голос України.- 2009.- 26 берез.(№54).- С.8.
Про реальні масштаби алкоголізму серед дітей і молоді не
можуть сказати навіть фахівці. Трапляється,що батьки не тільки не
ініціюють лікування, а й навіть гальмують його.
Лаговский В. Алкоголиками рождаются? / В.Лаговський //
Комс. правда в Украине.- 2008.- 18 дек. (№283).- С.3.
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Ученые утверждают, что обнаружили ген, провоцирующий
пагубную зависимость.
Магула В. Не пий, козаче! / В.Магула // Сіверщина. – 2012. –
С.12.
Малышева Е. Мифы про алкоголь / Е.Малышева // Комс.
правда в Украине. – 2012. – С.15.
Мелешко К. Діти-пияки /К.Мелешко // Главред.- 2009.- №19.С.36-38.
В Україні на 89 дітей-алкоголіків припадає 11 наркоманів. Така
ж сама ситуація і серед дорослих. Стати алкоголіком набагато
простіше: пиво й горілку продають у кожному магазині.
Миколюк О.
Почему наши дети пьют?/ О.Миколюк,
И.Лиховид// День.- 2011.- 11-12 февр.(№ 24-25).- С.14.
Академия педагогических наук инициировала специальные
антиалкогольные уроки в 210-ти школах Украины.
Мізін К. Особливості валоризації концепту "алкоголь" у
германських і східнослов'янських лінгвокультурах : на матеріалі
усталених порівнянь англійської, німецької, української та російської
мов / К.Мізін // Мовознавство. – 2011. – С. 57-68. – 36 назв.
Могиляс М. Устойчивость старшеклассников к алкоголю и
наркотикам (формирование адекватного уровня устойчивости) /
М.Могиляс // Соціальн. педагог. - 2013. - Трав. (№ 5). - С. 20-22
Можно ли отвадить Украину от бутылки ? // Комс. правда в
Украине.- 2009.- Июл.( № 29).- С.8-9.
Нужно убрать рекламу алкоголя с телеканалов и дать людям
работу.
Муджири Е. Не лезь в бутилку! / Е. Муджири // Арг. и факты в
Украине. - 2010. - Февр.(№5). - С.23.
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Единственный способ избавиться от алкоголизма – взять на себя
ответственность.
Мяктінова Я. Профілактика негативних явищ серед молоді й
підлітків: метод.посібник для вчит./ Я.Мяктінова // Шк. світ.- 2010.Серп. (№ 29).- С.1-59.
Неїжмак В. Самогон не для покоління «пепсі» /В.Неїжмак //
Україна мол. - 2008. - 4 груд. (№229). - С.8.
Новік Т. Україна посідає друге місце зі смертності від
алкоголю /Т.Новік // Деснянка вільна.- 2010.- 14 груд. ( №137).- С.4.
У Кременчуці від отруєння алкогольним сурогатом помер
неповнолітній.
Омельчук Н. Бесіда з підлітками "незакінчена розмова" /
Н.Омельчук // Соціальн. педагог. - 2013. - Квіт. (№ 4). - С.29-31.
Йдеться про згубну дію алкоголю на організм людини.
Онищенко М. Доктор Сорока : «Ми подолаємо вашу хворобу!»
/М.Онищенко // Чернігівщина. - 2009. - 8 жовт.(№41). - С.12.
Свого часу Гітлер сказав: «Щоб швидше знищити слов’ян,
потрібно замість гігієни дати їм більше тютюну і горілку». Це якраз
те, що ми зараз робимо самі з собою. Звернення до клініки доктора
Сороки у Чернігові допоможе позбавитися цієї звички.
Островерх О. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм
людини : прес-конференція з орг. хімії / О.Островерх // Все для
вчит. – 2012. – С. 10-14.
Островецька С. Алкоголята. Очевидне розуміння чи хімична
формула? / С.Островецька // Молодь України. - 2013. - 1 берез. (№ 78). - С.2.
Доведено, що вживання алкогольних напоїв особливо
небезпечне в дитячому та підлітковому віці, коли ще не завершилося
формування організму, в цей період у печінці відсутній спеціальний
12

фермент - алкоголь-дрідногеназа, який розщеплює етиловий спирт на
прості нетоксичні сполуки.
Павленко Н. У селі Залуква на Прикарпатті 104 людей дали
обітницю не пити алкоголю /Н.Павленко // Країна. - 2013. - 26 верес.
(№ 37). - С. 44-48.
Пащенко О. Алкоголь: міфи та реальність
// Чернігів. відом. – 2012. – С. 23.

/ О.Пащенко

Пекний О. Алкоголізм починається з пивної розминки
/О.Пекний // Голос України. - 2010. - 28 січ.(№14). - С.11.
Україна вийшла на перше місце у світі за вживанням
алкогольних напоїв серед підлітків.
Петрова О. Із «слабоалкоголкою» до парку зась, або Це вам не
Америка! / О. Петрова // Чернігів. відом.-2010.- 31 берез .(№13).- С.4
Пивное табу: (факты и комментарии) // День.-2010.-12-13
февр.(№24-25).-С.14.
Поможет ли новый закон преодолеть проблему молодежного
пьянства?
Питуща жінка : шлях у безодню // Товариш.- 2008.- №125
(Жовт.).- С. 6.
Алкоголь шкодить жінкам набагато більше, ніж чоловікам.
Здавалося б, що народну істину немає сенсу доводити. Проте немало
жінок, у тому числі й достатньо юних, не бажають вірити словам і
намагаються все перевірити на власному досвіді. Який виявляється
досить гірким…
Плавинский С. Коварство алкоголя. Вопросы и ответы
/ С.Плавинский // Открытия и гипотезы. – 2012. – С.7.
Плавчан В.М.
Вислови, прислів'я та приказки про згубні
звички / В.М.Плавчан // Шк. б-ка.- 2011.- № 1.- С.100.
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Платонов Д. Сине-желтый змей / Д.Платонов // Арг. и Факты в
Украине. - 2013. - 23 окт. (№ 43). - С.11.
Украина на шестом месте в мире по употреблению алкоголя на
душу населения.
Поліщук Н. Весілля – подія серйозна. Але закон є закон /
Н.Поліщук // Десн. правда вільна. - 2010. -1 лип.(№70). - С. 1; 9.
Потапчук Н. Рятувати «пивне» покоління /Н. Потапчук
//Десн.правда.-2010.-16 січ.(№6).- С.2.
Про розробку ЧНПУ ім.Т.Шевченка методики викладання
фізкультури, яка б враховувала сьогоднішній стан дітей різного віку.
Похмілля : хто винний і що робити?// Біла хата.- 2008.- 23
жовт.(№43).- С.3.
Пурчел И. Подростки полезли в бутылку /И.Пурчел // Моск.
комсомолец в Украине.- 2008.- 17-23 дек. (№51).- С.26.
Российские подростки впервые пробуют спиртное в 12-13 лет,
около 5 тысяч из них ежегодно попадают в больницу с алкогольным
отравлением. И лишь немногие после лечения прекращают пить.
Раковський К. Урятуй своє майбутнє: театр. дійство про
профілактику куріння, алкоголізму та наркоманії серед підлітків
/К.Раковський // Відкрит. урок.- 2011.- № 5.- С.68-69.
Рачинский С. Письма к духовному юношеству о трезвости
/ С.Рачинский // Шк. б-ка. – 2011. – С. 134-137.
Рингач Н. Зловживання алкоголем - проблема багатьох країн
/ Н.Ринкач // Уряд. кур"єр.- 2011.- 30 берез. (№ 57).- С.17.
Романюк Н. Горе від горілки
2009.- 11лют.(№25).- С.2.

/Н.Романюк // Україна мол.-

На Волині безробітні лобуряки знищили майже чотири десятки
надгробків.
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Рубан Н. Вплив куріння, алкоголю і наркотиків на здоров'я :
урок валеології / Н.Рубан // Все для вчит. - 2013. - Верес. (№ 9). - С.
132-135.
Самбор М. Докази у справі про адміністративне
правопорушення за розпивання спиртних напоїв у громадських
місцях і появу в громадських місцях у п'яному вигляді (актуальні
проблеми) / М.Самбор // Право України.-2010.-№1.-С.180-188.
Сапон Д. "Хто п'є пиво, той живе щасливо!" // Гарт. - 2015. - 16
квіт. (№ 16). - С. 14.
Йдеться про великі проблеми зі здоров'ям, які викликає цей
слабоалкогольний напій.
Світлична А. Кайдани оковитої : сцен. вихов. заходу, 5-8 кл.
/А.Світлична// Шк. світ.- 2009.- №5.- С.13-14.
Навіть тисячомильна подорож розпочинається з першого кроку.
Ось так ї алкоголізм починається з першої чарки. Найчастіше її
випивають саме в юні літа. Одні – з цікавості, інші – задля розваги, з
хибного розуміння «престижу», а то й просто так.
Світлична А. Після «Будьмо !» чи ми ще будемо? : сцен.
вихов. заходу, 9-11 кл. /А.Світлична // Шк. світ. - 2009. - № 5. - С.1516.
Сергєєва К. Учися бути здоровим : година спілкування, 9-11
кл. / К.Сергеєва // Шк. світ. - 2013. - Жовт. (№ 19). - С. 17-20.
Сиц Н.
Вплив на здоров'я підлітків тютюнового диму,
алкоголю, наркотиків та токсичних речовин : урок етики / Н.Сиц
// Все для вчит. – 2012. – С. 54-55.
Сум І. До питання антиалкогольного виховання молодших
школярів / І.Сум // Початк. шк.- 2010.- №7.- С.58-60.
Тимченко И. Сигареты - это не для меня : психолог. тренінг /
И.Тимченко // Позакл. час. - 2012. - № 19-20. - С. 74
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Туров Ф. Алкоголь и лекарства
гипотезы. – 2012. – С.30-31.

/ Ф.Туров // Открытия и

Украинские дети пьют и курят больше взрослых: статистика //
Комс. правда в Украине. - 2010. - 13-19 авг. (№180). - С.8.
Філоненко Д. «Пиво найкращий алкоголь? Яволь?»
Д.Філоненко // Молодь України. - 2009. - 6-7 жовт.(№108). - С.1,4.

/

У 19 ст. англійці, борючись з алкоголізмом, намагалися
витіснити міцні алкогольні напої пивом. Проте незабаром довелося
скасувати «пивний закон», оскільки він лише сприяв поширенню
пияцтва. З часом самі любителі гіркуватого пивного смаку почали
помічати негативні наслідки вживання древнього напою.
Федорова Л. Київ безалкогольний / Л.Федорова // Главред. 2009. - №29. - С.28-30.
Звичний для сьогоднішніх життєвих реалій образ такого собі
сучасного українця чи українки – обов’язково з пляшкою пива, джинтоніка чи ром-коли в одній руці, цигаркою в іншій – скоро має
відійти у забуття. Принаймні в столиці України.
Хотяновська О. Шкідливі звички дітей. Роль батьків у
профілактиці : виступ на батьків. зборах / О.Хотяновська //
Соціальн. педагог. - 2013. - № 11. - С.26-28.
Чепурний В. Помер однокласник / В.Чепурний // Сіверщина. 2013. - 15 серп. (№ 33). - С. 4.
В кожному селі на Чернігівщині - по 5-6 генделиків та ще й
"точки", де женуть дешевий самогон... Банки дають кредити
алкоголікам: як не родичі заплатять, то хату відберуть... Для кого
звільняємо землю ?
Черкасов В. Праздники без последствий / В.Черкасов // Дом.
очаг.- 2010. - № 12. - С.103-107.
Что думают о проблеме алкоголизма специалисты?
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Шенкман С. Пить или не пить? / С.Шенкман // Будь здоров! –
2012. – С.86-88.
Шмикова Ю. Здоровий будеш - усе здобудеш : гра, 5-6 кл. /
Ю.Шмикова // Шк. світ. - 2011. - Трав. (№ 17). - С.5-6.
Щербак Л.С. З горілкою дружити - життя своє занепастити :
сцен. виховн. заходу / Л.С.Щербак // Позакл. час. - 2010. - № 11. С.44-47
Ясенчук О. Хресний хід проти алкоголізму /О.Ясенчук //
Сіверщина.- 2008. - 20 листоп.(№47). - С.6.
Боротися з падінням суспільної моралі, проти алкогольної та
ігрової залежності запропонували депутати Новозаводської районної
ради Чернігова за ініціативою депутата від фракції УНП,
представника ВАТ «Оболонь» Василя Пустовіта. Ініціативу Василя
Петровича підтримали всі без винятку депутати на сесії районної
ради і звернулися за підтримкою до депутатського корпусу
Чернігівської міської ради.

17

