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— Сфе ру ма дэ лін гу ўжо 

даў но трэ ба бы ло ўрэ гу ля-

ваць. Да гэ та га ўка за мы ў 

сва ёй ра бо це вы ка рыс тоў-

ва лі іс ну ю чыя гра ма дзян-

ска-пра ва выя нор мы і пра-

ца ва лі па прын цы пе «тое, 

што не за ба ро не на, — да-

зво ле на». Але ёсць у на-

шай сфе ры і спе цы фіч ныя 

ню ан сы, і час та аказ ва ла-

ся так, што не ўсё, што «не 

за ба ро не на», — да зво ле-

на, та му на ша шко ла іні цы-

я ва ла рас пра цоў ку но ва га 

да ку мен та. Ця пер вый шла 

па ста но ва пра рэа лі за цыю 

но ва га ўка за. Ра бо та над 

ёй бы ла ка лек тыў най, з 

удзе лам шэ ра гу мі ніс тэр-

стваў — аду ка цыі, унут ра-

ных спраў, куль ту ры, пра цы 

і са цы яль най аба ро ны, фі-

нан саў, а так са ма Мін гар-

вы кан ка ма і На цы я наль най 

шко лы пры га жос ці. Указ і 

па ста но ва рэг ла мен ту юць 

міг ра цыю і пра ца ўлад ка-

ван не, га ран ту юць бяс пе ку 

на шых гра ма дзян за мя жой. 

Мы спа дзя ём ся, што не аб-

ход ныя ме ха ніз мы пач нуць 

пра ца ваць.

— Рас ка жы це пра гіс-

то рыю ства рэн ня На цыя -

наль най шко лы пры га-

жос ці.

— На ша шко ла бы-

ла ство ра на ў 1996 го-

дзе ўка зам Прэ зі дэн та, 

які да ру чыў Мі ніс тэр ству 

куль ту ры зра біць Цэнтр 

па пад рых тоў цы кон кур-

саў пры га жос ці, у пер шую 

чар гу на цыян аль на га кон-

кур су пры га жос ці «Міс Бе-

ла русь». Та ды на шу шко лу 

ства ры лі на ба зе ха рэа-

гра фіч на га ка ле джа. Ужо 

з 1997-га мы па ча лі пра ца-

ваць. Пер ша па чат ко ва на-

шай за да чай бы ла толь кі 

пад рых тоў ка фі на ліс так 

да кон кур су. Та ды не бы ло 

на ву чан ня ў тым ва ры ян-

це, які іс нуе ця пер. Не каль-

кі ме ся цаў мы пра ца ва лі з 

дзяў ча та мі па роз ных кі-

рун ках: дэ фі ле, ак цёр скае 

май стэр ства, эты кет, цы-

руль нае мас тац тва, ві заж 

і ін шыя. Фі на ліст кі, атры-

маў шы шанц тра піць у тэ-

ле ві зій ную вер сію, па він ны 

вы гля даць пры го жы мі не 

толь кі ў тэ ле ка ме ры, але 

і па-за под ыу мам. Ця пер 

жа пры пад рых тоў цы да 

кон кур су мы ро бім боль-

шы ўхіл на рэ пе ты цыі, та-

му што дзяў ча ты тых га доў 

і су час ныя зу сім роз на га 

ўзроў ню пад рых та ва нас-

ці. Але ас но ва шко лы ма-

дэ лін гу бы ла па кла дзе на 

ме на ві та та ды. Сён ня На-

цы я наль ная шко ла пры-

га жос ці адзі ная ў кра і не, 

якая вы пус кае ма дэ ляў, 

вы дае ім да ку мент дзяр-

жаў на га ўзо ру па пра фе сіі 

«ма дэль» з пры сва ен нем 

чац вёр та га раз ра ду. Яго 

мож на па вы сіць, але толь кі 

ка лі ма дэль пра цуе ў та кой 

сфе ры. Ра ней бы ло пра-

сцей атры маць ра бо ту па 

гэ тай пра фе сіі, та му што 

ма не кен шчы цы ўва хо дзі лі 

ў штат прад пры ем стваў, 

на якіх та ды час та ра бі лі 

ад кры тыя і за кры тыя па-

ка зы адзен ня і абут ку. Там 

дзяў ча ты і па вы ша лі сваю 

ква лі фі ка цыю. У су час ных 

рэа лі ях у Бе ла ру сі та кая 

не аб ход насць ад па ла. Але 

за пыт на пра фе сію ёсць, 

праў да, паў на вар тас на га 

пра ца ўлад ка ван ня не бу-

дзе. Па не аб ход нас ці ма-

дэ лі пры цяг ва юц ца як па-

за штат ныя су пра цоў ні кі па 

да га во рах пад ра ду і ін шых 

гра ма дзян ска-пра ва вых 

да га во рах.

— Вы ска за лі, што 

дзяр жа ва фі нан суе на ву-

чан не ма дэ ляў...

— Так. Дзяр жа ва ра ней 

фі нан са ва ла толь кі пад-

рых тоў ку фі на ліс так, а ця-

пер і пад рых тоў ку ма дэ ляў. 

У нас ёсць план пры ёму — 

мы на бі ра ем дзве гру пы за 

год на бюд жэт ную фор му 

на ву чан ня: у пер шым паў-

год дзі — 25 ча ла век і ў 

дру гім столь кі ж. Ка неш не, 

па ра лель на з бюд жэт най 

фор май на ву чан ня мы на-

бі ра ем плат ную гру пу. Ма-

дэль — гэ та пра фе сія, якая 

не па тра буе вы шэй шай 

аду ка цыі, але маг чы масць 

для лю дзей ад 16 да 25 га-

доў атры маць да дат ко выя 

на вы кі і быць больш кан ку-

рэн та здоль ны мі на рын ку 

пра цы, мець неш та яшчэ, 

акра мя асноў най пра фе сіі, 

якую яны атрым лі ва юць у 

ВНУ і ка ле джах.

— Па якіх кры тэ ры ях 

вы ад бі ра е це бу ду чых 

ма дэ ляў?

— Асноў ны кры тэ рый — 

гэ та рост. Да хлоп цаў у нас 

па тра ба ван не, каб быў не 

ні жэй шы за 185, да дзяў-

чат — ад 175. Апош нім ча-

сам мы раз гля да ем дзяў чат 

і на 1-2 см ні жэй, та му што 

коль касць тых, хто мае рост, 

які пе ра вы шае 175 см, з кож-

ным го дам усё па мян ша ец-

ца. Мне на ват зда ец ца, што 

бе ла рус кія дзяў ча ты ста но-

вяц ца ні жэй шыя (смя ец ца). 

У да ку мен тах мы мо жам 

за ма ца ваць толь кі рост — 

мы не мо жам за ма ца ваць 

ха рыз му, зна ход лі васць, 

па чуц цё гу ма ру, іні цы я тыў-

насць, ка му ні ка бель насць, 

та му што ня ма кры тэ ры яў 

для вы мя рэн ня гэ тых ха рак-

та рыс тык. Мы ства ра ем пры-

ём ную ка мі сію, і ра шэн не аб 

за лі чэн ні на бюд жэт ную фор-

му пры ма ец ца ка ле гі яль на. 

Ста ра ем ся ад бі раць лю дзей 

так, каб по тым яны не «дэ-

валь ва ва лі» па свед чан не аб 

на ву чан ні, та му што гэ та наш 

імідж. І я ду маю, што ў нас 

атрым лі ва ец ца. Я, на прык-

лад, не ве даю ні вод на га сур'-

ёз на га па ка зу ў кра і не, дзе 

б не ўдзель ні ча ла хоць ад на 

на ша ма дэль.

— Якія дыс цып лі ны вы-

кла да юць у ва шай шко ле 

і коль кі трэ ба ву чыц ца, 

каб атры маць гэ тую пра-

фе сію?

— За ня ткі пра хо дзяць 

тры ра зы на ты дзень, каб 

па спець за чатыры ме ся цы 

прай сці ўвесь план на ву-

чан ня. Вучым уся му, па чы-

на ю чы ад дэ фі ле і за канч-

ва ю чы ахо вай пра цы.Тут 

і ак цёр скае май стэр ства, 

і асно вы сты лю, і ха рэа-

гра фія — уво гу ле ўсё, што 

не аб ход на ве даць пра фе-

сій най ма дэ лі.

— Вы не толь кі зай ма-

е це ся на ву чан нем, але і 

пра цу е це як ма дэль нае 

агенц тва...

— Ка неш не, у на шай ба-

зе не толь кі на шы вуч ні, та-

му што іс ну юць ма дэ лі рlus 

sіzе, уз рос та выя ма дэ лі, 

якія так са ма ка рыс та юц ца 

по пы там, та му мы за клю ча-

ем да мо вы і з та кі мі ма дэ ля-

мі. Не ка то рыя з іх прай шлі 

на ву чан не ў пры ват ных ма-

дэль ных агенц твах ці за мя-

жой. Але ка лі ёсць не аб ход-

насць, мы мо жам да па маг-

чы атры маць не аб ход ныя 

на вы кі і дзе цям, і да рос лым. 

Да рэ чы — і гэ та су свет ная 

тэн дэн цыя — сён ня ўсё час-

цей шу ка юць ма дэ ляў 40+, 

50+, 70+ і на ват 90! Ёсць і 

та кая ма дэль у Бры та ніі.

— Гэ та зна чыць, вы мо-

жа це пры няць та кіх «не-

стан дарт ных» на бюд жэт-

ную фор му на ву чан ня?

— На жаль, па куль не. 

Але ў нас на ба зе шко лы 

мож на атры маць да дат ко-

вую аду ка цыю для дзя цей і 

мо ла дзі мас тац ка га про фі-

лю з кан крэ ты за цы яй «ма-

дэль нае мас тац тва». Асоб-

на ёсць гру пы для дзя цей 

ад трох га доў і пад лет каў, 

а так са ма мы рас пра ца ва лі 

курс «Шко ла імі джу і сты лю» 

для лю дзей, ста рэй шых за 

25 га доў. На кур сах ча ла век 

пра цуе над сва ім імі джам, 

рых ту ец ца да ме ра пры ем-

стваў, ву чыц ца ўмен ню прэ-

зен та ваць ся бе на пуб лі цы. 

Пад час та кіх кур саў мо жам 

уба чыць чый сьці па тэн цы-

ял і пра па на ваць пай сці 

на кант ракт да нас. Дзе ці 

атрым лі ва юць эс тэ тыч ную 

і куль тур ную аду ка цыю, ву-

чац ца эты ке ту, ра зу мен ню 

сты лю, пад бо ру ко ле раў і ін-

ша му. Па сут нас ці, дзе цям 

мы да ём на вы кі, якія ра ней 

атрым лі валі толь кі арыс та-

кра ты...

— Вы ў асноў ным 

гаварылі пра дзяў чы нак, 

а як жа хлоп чы кі?

— Яны ву чац ца, але іх 

менш, чым дзяў чы нак, бо ў 

на шай кра і не іс нуе стэ рэа-

тып, што хлоп чы кі па він ны 

зай мац ца тэх ні кай, ро ва ра-

мі ды фут бо лам. А дзяў чын-

кі па він ны ўмець шыць ды 

га та ваць. Мно гія та ты на ват 

не да пус ка юць дум кі, што 

іх сын бу дзе ву чыц ца ма дэ-

лін гу. Адзін ву чань рас каз-

ваў нам, што яго та та быў 

у са праўд ным шо ку, ка лі 

да ве даў ся, што сын скон-

чыў На цы я наль ную шко-

лу пры га жос ці і ця пер мае 

пра фе сію ма не кен шчы ка. 

Трэ ба ра зу мець, што на-

ша пра гра ма да дат ко вай 

аду ка цыі мае хут чэй куль-

тур на-эс тэ тыч ны кі ру нак. 

Пра фе сій на му ж ма дэ лін гу 

ў нас, па сут нас ці, на ву ча-

юць толь кі, як я ўжо ка заў, 

у гру пах 16—25-га до вых. 

Але на ват у та кіх гру пах у 

нас, вя до ма ж, больш дзяў-

чат. Не ка то рыя хлоп чы кі, у 

якіх ёсць да ныя і якія мо-

гуць пад за ра біць на гэ тым, 

час та вы му ша ны ха вац ца 

ад баць коў. Але мне зда ец-

ца, што ўсё ж па ці ху бе ла-

ру сы здо ле юць спра віц ца са 

стэ рэа ты па мі, і та ды ся род 

бе ла рус кіх ма дэ ляў з'я віц ца 

больш муж чын.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Гэ тая ра бо та аса цы ю ец ца з рас ко шай і ба гац цем: 

ма дэ лям да ступ ныя най леп шыя ўбо ры ад 

па пу ляр ных ку цюр'е і каш тоў нас ці, яны аса біс та 

зна ё мыя з зор ка мі шоу-біз не су і спор ту, па лі ты ка мі. 

У Бе ла ру сі дзяр жа ва вы дзя ляе гро шы на тое, каб 

на ву чыць пра фе сіі дзяў чат і хлоп цаў, якія ма раць 

па ка рыць под ыум. Да та го ж ня даў на Прэ зі дэнт 

пад пі саў Указ «Аб ма дэль най дзей нас ці», на кі ра ва ны 

на яе раз віц цё, аба ро ну пра воў і за кон ных ін та рэ саў 

удзель ні каў сфе ры і па пу ля ры за цыю бе ла рус кай 

мо ды. На мес нік ды рэк та ра дзяр жаў най уста но вы 

«Цэнтр «На цы я наль ная шко ла пры га жос ці» Дзміт рый 

ВРУБ ЛЕЎ СКІ рас ка заў, ча му не аб ход ны быў гэ ты да ку мент і на якіх умо вах 

пры ма юць ма ла дых лю дзей у та кую шко лу.

На ву чыц ца арыс та кра тыч ным ма не рамНа ву чыц ца арыс та кра тыч ным ма не рам
і стаць ма дэл лю за дзяр жаў ны кошт


