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У той час, коли мій чоловік почав працювати на Вінницькій
студії, канал мав потребу в наповненні ефіру. У нас була
дитина і виникали запитання щодо її виховання. Тому я
запропонувала створити програму для батьків, в якій розглядали
б методи виховання дітей, спеціалісти давали б відповіді на
запитання. Так, у 2015 році запустили програму «Мозаїка
батьківства». Вона виходила півтора роки та була розрахована
на аудиторію від 28 до 35 років. Потім вирішили зробити
програму «Статус МАМА», оскільки проаналізували, що питанням
виховання, здоров’я та розвитку дитини у сім’ї займається
переважно мама.
Наша мета – надихнути батьків з радістю та відповідальністю
ставитися до виховання дітей, шукаючи підтримки та допомоги у
Бога. В наш час важливим моментом для жінки є кар’єрний ріст,
зовнішність, сучасність, успішність, а ми хочемо в
привабливому світлі показати, що виховувати дітей, бути мамою,
господинею – це дуже сучасно, почесно та благословенно Богом.
Програма «Статус МАМА» на телеканалі «Надія» виходить раз на
тиждень, її викладаємо на каналі You Tube. Також є її радіоверсія, яка стартувала у березні. Виходить вона п’ять разів на
тиждень маленькими рубриками. Зараз розробляються ще онлайнуроки для батьків.
Коли Ви пишете сценарії, де берете теми?
Теми беруться з повсякденного життя. У мене двоє дітей,
різниця між ними майже тринадцять років. Часто знайомі, члени
церкви задають запитання. Також читаю обговорення між мамами в

Інтернеті. Дуже допомагають книги Еллен Уайт «Християнська
родина», «Виховання».
Хто допомагає у підготовці та виході програми?
З самого початку дуже допомагала та підтримувала Ірина
Ставінська. Вона режисер програми. Також ми тісно співпрацюємо
з інженером монтажу Андрієм Порхуном, з ним легко працювати.
І, звичайно, допомагає мій чоловік. Він завжди мене
вислуховує, підбадьорює.
Що Ви чекаєте для себе від цього проекту? Вам, як мамі,
допомогла ця програма?
Мені б було приємно знати, що ця програма реально допомагає у
повсякденному піклуванні про дітей, допомагає відчувати
радість від материнства, реалізованість, знаходити спільну
мову з дітьми та наближає до Бога. Ті знання, які я набула у
програмі, допомогли мені покращити стосунки з дітьми, з
чоловіком. Мені з дітьми стало легше і їм зі мною також.
У вихованні дівчинки та хлопчика потрібні різні методи. Як
можете допомогти у цьому батькам?
Виховання, дійсно, різне. У програмі «Статус МАМА» є окремі
випуски про виховання дівчаток і хлопчиків, бо тут існують
суттєві відмінності, які треба обов’язково враховувати. Але
більшість питань є універсальними. Часто незадоволення,
розчарування, конфліктні ситуації, образи на дитину мають
місце через те, що мама не має належної зрілості. Питання, які
висвітлює програма, показують, що ставлення до материнства
повинно змінитися. Ми показуємо практичні моменти, кроки до
цього. Незалежно від того, це хлопчик чи дівчинка, негнучкість
батьків спричиняє великі проблеми.
В передачі беруть участь психологи, лікарі. Як Ви шукаєте
необхідних людей?
Пріоритет ми віддаємо спеціалістам-адвентистам, особливо якщо

питання стосується виховання та передачі цінностей. При
потребі звертаємося і до вузьких спеціалістів, наприклад,
лікарів.
Назва передачі – «Статус МАМА». А коли буде передача про роль
тата у вихованні?
Ми обговорювали це питання, молимося, як зробити це правильно.
Можливо, зробимо окремий цикл для батьків, де ведучим буде
чоловік, авторитетний для чоловічої аудиторії. Нашу програму
можуть дивитися і чоловіки, вони в ній знайдуть для себе
багато нового, повчального і цікавого.
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Питання – Алла Шумило

