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Ви — візажист і стиліст світового рівня 
з досвідом близько 18 років. Як ви 
прийшли в свою професію?

Я не відразу зрозуміла, що хочу бути візажи-
стом, адже в 90-ті моєї професії не існувало. 
До свого призначення я прийшла поступово, 
хоч і тримаю пензлик у руках з п’яти років. Сво-
го часу я також закінчила студію образотвор-
чого мистецтва, а з 11 до 15 років займалася 
в художній школі. Незважаючи на це, я точно 
знала, що художником бути не хочу. Так склали-
ся обставини, що після 11-го класу я закінчила 
медичний коледж, після якого пішла на курси 
косметолога: намагалася пов’язати красу й на-
уку. Цікавий факт: чому б і де б я не вчилася, це 
завжди ставало мені в нагоді. Після закінчення 
курсу косметології я пропрацювала в салоні 
краси близько двох років і зрозуміла, що мені 
не вистачає… мистецтва. Я знову взяла пензлик 

у руки й почала «підфарбовувати» своїх колег. 
На цьому етапі я остаточно й усвідомила: мис-
тецтво візажу — це моє. Після цього я отримала 
диплом і належну освіту, які й стали початковою 
точкою моєї кар’єри.

Ви — засновниця однієї з найвідоміших шкіл 
візажу в Україні Boyko Beauty School. Як на-
родилася ідея створити навчальний заклад?

На якомусь етапі я зрозуміла, що готова діли-
тися своїм досвідом з іншими, тому вирішила 
написати й видати книгу (наразі — вже тритом-
ник). Після цього я задумалася над ідеєю ство-
рення власної школи візажу. До речі, сама ідея 
належала моєму чоловікові, Костянтину Бой-
ко, разом із яким ми й зважилися на настіль-
ки відважний для того часу крок. Скажу чесно: 
я пручалася, але все ж вирішила ризикнути й 
не прогадала — навесні цього року нашій школі 
виповниться вісім років.

А чому був опір? Ідея відкрити власну школу 
візажу — чудова!

Для мене це був серйозний ризик. Я не була 
впевнена в тому, що все вийде. Причина усього — 
мій хворобливий перфекціонізм. Якщо я беруся 
за щось, повинна все зробити на найвищому рів-
ні. У той час я була хорошим візажистом, але аж 
ніяк не викладачем. Я вчила й вчилася бути ви-
кладачем одночасно. Так як у мене немає педаго-
гічної освіти, я боялася, що не зможу правильно 
подати матеріал, якого було дуже багато. Крім 
того, ми відкривалися під час світової фінансової 
кризи, я хвилювалася, що до нас ніхто не буде 
ходити: у людей немає грошей, яка тут краса!? 
Але, попри все, навіть у такий нелегкий для кра-
їни період, жінки хочуть лишатися красивими, 
тому й йшли до нас за якісними beauty-знаннями. 
Тепер я знаю, що ми все робимо правильно, ру-
хаємося у правильному напрямку, і більше ніщо 
не може похитнути цієї впевненості!

Чим доводилося жертвувати заради постав-
лених цілей?

Пожертвувала сім’єю. Коли я пішла вчитися, 
а потім працювати, дитині було два роки. Він ріс 
і не бачив маму. Це велика жертва, яку я при-
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несла на благо своєї справи. Але зараз син пи-
шається мною. Він шалено щасливий, і мені це 
дуже приємно. Моя дитина прагне бути, як його 
батьки. А це означає, що все було зроблено не 
дарма. Зараз наш син Андрій наслідує батька й 
працює фотографом у команді BOYKO. Для того, 
аби проводити більше часу з сім’єю, я вирішила 
залучити всю родину в бізнес.

Опишіть процес навчання у вашій школі. 
Є якась особлива система?

Я відразу відмовилася від стандартного підходу — 
весь процес навчання побудований на моєму 
особистому професійному досвіді. Я створила 
авторські схеми нанесення того чи іншого про-
дукту, власні правила й винятки, розробила ав-
торську, вже запатентовану «формулу макіяжу». 
Про це буде моя четверта книга. Свій макіяж 
я називаю «інтелектуальним». У моїй школі ні-
чого не робиться на інтуїтивному рівні: кожен 
урок, кожна дія має чітко обґрунтовану систему 
й схематичність. У програмі немає розтушуван-
ня, про яке зараз так багато говорять. Будь-яке 
нанесення косметики грамотне, чітке й послі-
довне, що дозволяє виконати роботу чисто й 
швидко, а головне, підібрати клієнтові найбільш 
виграшний саме для його типу шкіри й зовніш-
ності макіяж. Розроблена мною система не дає 
збоїв і помилок, оскільки заснована на моєму 
багаторічному досвіді й відшліфована роками 
практики. На моїх уроках майже все, як у шко-
лі: журнал, оцінки, домашні завдання. І, повірте, 
без грамотно виконаних завдань диплом Boyko 
Beauty School я не видам!

На ранньому етапі школа готувала фахівців за 
програмою «Основи макіяжу» та «Hair Stiling» 
(мистецтво створення зачісок), а також навчала 
клієнтів «Макіяжу для себе». Завдяки злагодже-
ній команді й професійним викладачам сьогодні 
в школі діє 26 видів навчання: стилістика, оформ-
лення брів і оформлення вій за усіма сучасними 
техніками, макіяж, зачіски, а також такі форми 
навчання як базові з «0», «підвищення», «для 
себе», «групові» та «індивідуальні» заняття, «ін-
тенсивні», «майстер-класи» та ін.

До речі, про книги. Професіонали зазвичай 
не люблять ділитися секретами. Чому ви 
вирішили написати книги й розповісти про 
мистецтво створення образів?

Книги — це моє дітище, над яким я працюю з  
того часу як освоїла професію «візажист». Це 
творіння просто не дає мені спати, адже другий 
і третій томи поки ще не видані й шукають спон-
сора. Цей тритомник корисний професіоналам 
beauty і fashion індустрії, перукарям, візажистам, 
стилістам і дизайнерам, блогерам, журналістам, 
жінкам і усім, хто любить історію та красу.

Я не боюся розкривати секрети, тому що чим 

більше я віддам, тим більше людей до мене при-
йде за знаннями. Мій стаж — понад 18 років, але 
я не стою на місці. Я веду авторські проекти й ру-
брики, роблю все для того, щоб самовдоскона-
лювалися мої учні і я разом із ними. Наприклад, 
для написання книг про історію образу мені 

знадобилося багато інформації, тому я постійно 
сиділа в бібліотеках, вивчала матеріал, читала 
велику кількість книг, переглядала інтерв’ю відо-
мих і публічних людей, істориків моди. У першій 
книзі «Мистецтво перевтілення. Макіяж» я по-
ділилася знаннями і досвідом, а у другій книзі 
«Мистецтво перевтілення. Історія образу» роз-
повіла про історію створення стилю, у третій 
я описала всі стилі й напрямки, що зародилися 
в ХХ–ХI столітті (більше ніж 90 різних напрямків!). 
Увесь процес написання книг був підкріплений 
фотосесіями. Створюючи їх, я теж росла, адже 
для якісної фотографії потрібен комплексний 
підхід: я створювала образи, працювала з волос-
сям, костюмом, спробувала себе в якості моде-
лі. Було непросто — на першій же фотосесії мене 
підвела модель і, залишившись з костюмом на 
руках, я сказала: «Знімаємо на мені!» — так і по-
чався знімальний процес, який тривав роками. 
У результаті це стало «головним козирем» кни-
ги, і я змогла продемонструвати й розповісти 
у самій книзі, як можна перевтілюватися й смі-
ливо «приміряти» на себе різні образи. Наразі 

наші книги читають не тільки в Україні, а й да-
леко за її межами.

На вашу думку, будь-хто може освоїти мис-
тецтво макіяжу? Чи все ж потрібні особливі 
навички, талант?

Навчити можна будь-кого, але все одно кожен 
буде на своєму рівні, адже всі ми різні й інфор-
мацію сприймаємо по-різному. Безумовно, є 
люди з талантом, як кажуть, від Бога, але навіть 
у цьому випадку його, як алмаз, потрібно шліфу-
вати й обрямовувати. Я й сама не перестаю вчи-
тися: постійно слідкую за новими тенденціями, 
відкриваю нові техніки, знайомлюся з новими 
брендами. Скажу одне: все залежить від того, 
наскільки людина «зануриться» у професію, не 
дозволить ліні згубити свій талант. Я відбулася 
лише тому, що працювала, працювала і ще раз 
працювала, часто — без відпочинку. Мета усьо-
го — набути досвіду. Ще один секрет мого успіху, 
який я раджу взяти на озброєння — бути вдяч-
ним! Я завжди вдячна долі за все, що маю, за те, 
що у мене є можливість займатися улюбленою 
справою, за випробування, і, звичайно ж, за своїх 
вчителів, адже «тільки той учень, який вдячний 
своєму вчителю, досягне успіху!»

Якими є плюси й мінуси професії візажиста 
(зараз багато дівчат мріють про спеціаль-
ності в б’юті індустрії)?

Скажу відразу: мінусів у професії візажиста я не 
знайшла! Це найкрасивіша й найжіночніша про-

фесія — кажу тим, у кого є сумніви «пробувати-не 
пробувати», «варто-не варто». У мене було так: 
коли я принесла свою першу зарплату, чоловік 
дуже здивувався і сказав: «Що візажист може 
стільки заробляти?». Після цього він перестав 
сприймати мою роботу, як несерйозне хобі. 
Зараз я — візажист-практик, керівник і викладач, 
експерт різних beauty-програм, автор відео-ка-
налу на YouTube, маю свої авторські номінації на 
чемпіонатах України. Як бачите, професія віза-
жиста — це серйозно. Це також робота з людьми, 
з зірками, це творча професія, постійне спілку-
вання… Як на мене, це одна з найкращих про-
фесій!

З чого потрібно починати, якщо твоя мрія — 
відкрити школу макіяжу?

Насамперед, необхідно набратися досвіду! 
У перші кілька років практики людина, яка хоче 
в майбутньому відбутися як візажист, повинна 
створити багато образів із макіяжем, попрацю-
вати з різними типами людей, навчитися працю-
вати з клієнтом на психологічному рівні, розуміти 
його, передбачати його бажання. З клієнтом 
потрібно вміти розмовляти, шукати і знаходити 
правильний підхід. Досвід — найцінніше у житті! 
Я завжди раджу своїм учням: платять мало — йди 
працюй, не платять зовсім — йди працюй, осо-
бливо, якщо проект цікавий і перспективний, 
і здається, що не справишся! Для того, щоб на-
вчитися робити макіяж і працювати з клієнтом 
на психологічному рівні, потрібно обслужити 
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тисячі людей! І тільки після цього приступати 
до систематизації свого досвіду, створення ав-
торської методики навчання і, нарешті, власної 
школи. Без багатого досвіду засновника школа 
не зможе бути успішною на ринку.

Ви є ще й власницею салону краси. 
Розкажіть більше про це.

Потреба в якісних послугах підштовхнула нас 
відкрити власний салон краси. І ми його відкри-
ли два роки тому в центрі Києва на Хрещатику, 
в ТЦ «Глобус». Туди переїхали школою. На сьо-
годні у салоні ми надаємо всі необхідні послуги 
зі створення образу: послуги візажиста, бровіста 
(оформлення брів), лешмейкера (оформлення 
вій), послуги стиліста-перукаря, майстра нігтьо-
вої естетики, лікаря-косметолога, послуги фото-
графа й, власне, освітні послуги. Наші стилісти 
працюють як «швидка допомога», виїжджаючи 
в різні куточки не тільки Києва, а й України. До 
нас приходять, бо знають, що бренд BOYKO — це 
якість. Наші майстри постійно вчаться, розвива-
ються в своїх напрямках і не лише тому, що я, як 
керівник, в основу професіоналізму закладаю 
насамперед освіту і вдосконалення. Наша сту-
дія відкрита для всіх категорій клієнтів, адже їх 
може обслужити як молодий випускник школи 
за доступною ціною, так і керівник або арт-ди-
ректор за вищу винагороду.

Як ви підбираєте макіяж для клієнта? 
На що звертаєте увагу? Якими є сучасні тен-
денції?

Я ніколи не відштовхуюсь від тенденцій, бо вва-
жаю що тренди розраховані на споживачів. Я ке-
руюся більш глобальними напрямками — для 
цього потрібно знати історію перевтілення й 
вміти дивитися в майбутнє. Кожен впливовий 
фахівець в сфері моди і краси творить власні 
тенденції. Я виступаю за чисту, здорову і догля-
нуту шкіру, створення свіжого макіяжу, який омо-
лоджує, чисте й здорове волосся з природним 
блиском і просту зачіску.

Моє гасло: «Я не роблю гарний макіяж, я роблю 
красиве обличчя». Макіяж, який я роблю — до-
сить простий, але він освіжає обличчя, робить 
його молодшим і привабливішим, за необхідно-
сті — виразнішим. Раніше я інтуїтивно створювала 
красиві макіяжі, але з часом вивела формулу ма-
кіяжу. Її розрахунок залежить від особливостей 
обличчя, його пропорцій, розмірів та ін. У першу 
чергу я звертаю увагу саме на це, а вже потім на 
вік клієнта, його імідж, стиль, мету макіяжу. І лише 
в останню чергу думаю про колір: в правильно 
підібрану форму макіяжу завжди і на будь-яко-
му етапі можна внести новий колір, навіть такий, 
що, на перший погляд не підходить. Взагалі,  
моє переконання таке: коли в макіяж вносить-
ся колір, на перший план виходить «краса ма-

кіяжу», а не індивідуальність та краса людини. 
Тому я надаю перевагу натуральній кольоро-
вій гамі (сіро-коричневі кольори і навіть чорні 
створюють природні тіні на обличчі), тоді точно 
створю натуральний макіяж, підкреслю індиві-
дуальність. Коли до мене в крісло сідає клієнт, 
я точно знаю, що я робитиму (втім, як і мої учні). 
Мій макіяж конструктивний і створює певну фор-
му. Правильно підібрана форма — ось головний 
тренд! До речі, якщо поспостерігати за «черво-
ними доріжками» і світським життям селебрітіс, 
можна вловити саме цю тенденцію. Певні схеми 
макіяжу наближають форми до ідеалу. Сьогодні 
актуальний макіяж — це такий, який підкреслює 
індивідуальні риси обличчя, робить його сві-
жішим і молодшим. Інше правило будь-якого 
макіяжу — це ідеальний тон шкіри і правильне 
змодельоване обличчя.

Які ваші плани на найближче майбутнє?

Планую активно розвивати салон краси BOYKO, 
а пізніше відкрити Boyko Beauty School й за ме-
жами України. Для цього ми вже провели серію 
майстер-класів і семінарів у пострадянських кра-
їнах, в Європі, плануємо наші заходи і в США. 
У зв’язку з великим попитом на нашу програму 
хочемо зайнятися й продажем франшизи в інші 
країни. Я також планую закінчити розпочаті про-
екти: дописати четверту книгу, створити ліній-
ку декоративної косметики Boyko Professional 
Makeup (на сьогодні вже існує лінійка аксесуарів 
для візажистів — пензлі, кейси, пінцети, фейсчарти 
й інше). Я хочу бути корисною й зробити внесок 
у розвиток б’юті індустрії України! А тоді можна  
підкорювати й світ!

ФОТОГРАФ: КОСТЯНТИН ТА АНДРІЙ БОЙКО




