журнал для педагогів і батьків

Опитувальник для батьків
СКРИНІНГОВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ДІТЕЙ
віком 2-2,5 року

(M-CHAT-R: Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton, 2009)
Інструкція. Будь ласка, оцініть, наскільки наведені нижче висловлювання характеризують вашу
дитину. Постарайтеся відповісти на кожне запитання "Так" або "Ні". Якщо описана поведінка проявлялася зрідка (ви спостерігали це лише один або два рази), обирайте відповідь "Ні".

1 Якщо ви вказуєте на щось в іншому кінці кімнати,
ваша дитина дивиться на це? (Наприклад, якщо ви
вказуєте на іграшку або тварину, чи ваша дитина
спрямовує погляд на цей об’єкт?)

2 Чи не виникало у вас відчуття, що ваша дитина має
порушення слуху (глухоту)?

3 Чи ваша дитина грає в уявні або сюжетно-рольові ігри (наприклад, імітує пиття з порожньої чашки, розмову по телефону, "годує" ляльку або м’яку
іграшку)?

4 Чи полюбляє ваша дитина дертися вгору, з предмета на предмет, як по сходинках (наприклад, по
меблях, сходинках, драбинці на дитячому майданчику)?

5 Чи спостерігаються в дитини незвичні маніпуляції пальцями біля обличчя (наприклад,
вона ворушить пальцями біля своїх очей)?

6 Чи використовує дитина вказівний палець, аби попросити щось, чого вона не може дістати (наприклад, показує на іграшку або їжу, яка знаходиться
поза її досяжністю)?

7 Ваша дитина вказує пальцем на щось цікаве, аби
привернути до цього вашу увагу (наприклад, на літак у небі чи велику вантажівку на дорозі)?

8 Чи проявляє ваша дитина інтерес
до інших дітей (спостерігає, як
інші діти граються, усміхається їм,
іде до них)?

9 Чи показує вам дитина предмети, приносячи або
тримаючи біля вас, щоб просто поділитися, а не попросити про допомогу (наприклад, квітку, плюшеву
іграшку або іграшкову вантажівку)?

10 Озивається дитина на своє ім’я, коли ви її кличете
(повертає голову у ваш бік, дивиться на вас, призупиняє свою діяльність, коли ви її кличете)?

11 Чи усміхається дитина у відповідь на вашу
усмішку?

12 Чи виявляла дитина коли-небудь
надмірну чутливість до звуків (затуляла вуха, кричала або плакала,
наприклад, від гудіння пилососа
або гучної музики)?

13 Чи ваша дитина вміє ходити?
14 Чи дивиться дитина вам в очі, коли ви говорите з нею, граєте або одягаєте її?

15 Чи намагається дитина копіювати те, що ви
робите (наприклад, махає рукою на прощання, плескає в долоні, видає смішні звуки вам
у відповідь)?

16 Якщо ви обертаєтесь на щось подивитися,
ваша дитина роззирається навколо, аби побачити, на що ви дивитесь?

17 Чи намагається дитина привернути вашу увагу (дивиться, чекаючи схвалення, або промовляє: "Дивися" чи "Подивися на мене")?

18 Чи розуміє ваша дитина, коли ви просите її
зробити щось? (Наприклад, чи виконає вона
прохання, як-от “Поклади книжку на стілець”
або “Принеси мені кубик”, без відповідних
вказівних рухів?)

19 Чи дивиться дитина вам в обличчя, щоб перевірити вашу реакцію, коли стикається з чимось невідомим? (Наприклад, якщо вона чує
дивний чи веселий шум або
бачить нову іграшку, чи погляне вона на вас?)

20 Чи подобається вашій дитині
рухова активність (наприклад,
коли її "кружляють" або підкидають на колінах)?

Відповідь "Ні" на всі запитання, крім 2, 5 і 12, може вказувати на ризик РАС, так само, як і відповідь "Так" на пункти 2, 5 і 12.
Однак пам’ятайте: тест не дає стовідсотково точних р
 езультатів і не є підставою для встановлення діагнозу.
Тож краще звернутися до фахівця.

За публікацією Валентини Тарасун “Дитина з аутизмом: діагностика, взаємодія, допомога”
в журналі “Дошкільне виховання”, 2020, № 6.

