
Більшість учнів з ФАСП не знають, що у них 
цей синдром або часто вони неправильно діа-
гностовані, тому що у більшості людей з ФАСП 
відсутні фізичні характеристики, які часто асо-
ціюються з цим синдромом. Переважна біль-
шість учнів з ФАСП не мають важких вад роз-

витку і їх можна навчити викону-
вати специфічні навички.

Учні, котрі виявляють особливу поведінку або 
мають проблеми з навчанням, можуть потре-
бувати психологічних та навчальних тестів для 
визначення можливих порушень 
центральної нервової системи. 

Для детальнішої інформації  
про ФАСП заходьте на  
www.nofas.org

Викладачі можуть відігравати 
визначну роль у встановленні 

того, чи діти з ФАСП максимально 
використовують свій потенціал. 

Виклики, з якими стикаються 
викладачі, котрі працюють 
з учнями з ФАСП, включають:

• Гіперактивність, імпульсивність, 
брак уваги та пам’яті 

• Неспроможність виконувати 
завдання, розсіяність

• Слабкі соціальні навички 
• Потреба у постійному нагляді 
• Порушення правил та невизнання 

авторитетів 

Успішна стратегія навчання 
дітей з ФАСП включає: 

• Використання конкретних 
прикладних методів навчання 

• Встановлення та дотримання 
структурованих процедур 

• Використання коротких та простих 
інструкцій 

• Послідовність та чіткість вказівок
• Постійне повторення завдань 
• Забезпечення постійного нагляду 

Згідно з Адміністрацією служби 
наркологічного та психологічного здоров’я , 
ФАСП вражає 1 з 100 новонароджених дітей. 

Національна організація по Фетальному Алкогольному Спектру Порушень
Навчаємо громадськість, професіонали своєї справи, відповідальні за встановлення політики 

щодо вживання алкоголю під час вагітності

ФАСП: Що повинна знати шкільна 
система про засоби 
попередження ФАСП ?

Учні з Фетальним Алкогольним Спектром 
Порушень (ФАСП) потребують особливих 

умов навчання та стикаються з багатьма 
поведінковими проблемами. 

Характерні риси обличчя дітей з ФАСП

Фото з Національної медичної бібліотеки, НМБ

Як ФАСП впливає на навчання та поведінку?
Учням з ФАСП важко 
сприймати та аналізувати 
інформацію. Їм часто не 
вдається пам’ятати все, що 
вони вивчили або ж вони 
не в змозі використовува-
ти нову інформацію, яку 
отримали. 
В той час, коли рівень IQ 
учнів з ФАСП коливаєть-

ся від 29 до 140, їхній за-
гальний рівень адаптивно-
го функціонування (тобто 
спроможності використо-
вувати щоденні життєво- 
необхідні навички) є за-
звичай нижчим, ніж мож-
на очікувати. 

(Тереза Келерман)

Розпізнати ФАСП інколи зовсім не просто
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