
 
 

МАРИНА БЕВЗ (УКРАЇНА) 

член Журі І Міжнародного конкурсу імені Марії та Наталії Єщенко 

 

Марина Бевз – піаністка, заслужений діяч мистецтв України, кандидат 

мистецтвознавства, професор Харківського національного університету 

мистецтв імені І.П. Котляревського.  

 

У 1979 році закінчила (з відзнакою) Житомирське музичне училище імені 

В.С. Косенка (клас І. Очеретяної). У 1984 році отримала диплом з відзнакою 

Харківського інституту мистецтв імені І.П. Котляревського (клас 

заслуженого діяча мистецтв України, професора Наталії Єщенко), отримала 

кваліфікації «концертний виконавець, викладач, концертмейстер, солістка 

камерного ансамблю». З 1986 року розпочала педагогічну діяльність.   

 

В класі Марини Бевз отримали фахову мистецьку освіту з дисципліни 

«Загальне та спеціалізоване фортепіано» більше 300 студентів. Її випускники 

класу фортепіано працюють в театрах, концертних організаціях, закладах 

освіти, гідно представляють харківську виконавську школу в усіх без 

виключення регіонах України та за її межами – в Німеччині, Італії, Франції, 

Республіці Білорусь, Казахстані, Іспанії, Росії, КНР Португалії, Ізраїлі. 

Близько 90 з них є лауреатами Міжнародних конкурсів та фестивалів за 

своєю спеціалізацією та фортепіано. Концерти студентів класу завжди 

демонструють високий рівень викладацької майстерності, вміння зацікавити 

студентів в опануванні майстерності з фортепіано.  

 

Формуванню своїх професійних та педагогічних, «виховних» навичок 

Марина Володимирівна завдячує Вчителеві – Наталії Олександрівні Єщенко, 

разом з однокласниками вшановує її пам'ять у концертних програмах.  

 



Марина Бевз є активним популяризатором творчості харківських 

композиторів, першою виконавицею фортепіанних творів В. Борисова, 

І. Польського, І. Ковача, М. Кармінського, В. Золотухіна, В. Птушкіна. Вона 

є автором мистецьких проектів «4 сторінки музики», «З музикою в серці», 

«Корифеї харківської композиторської та виконавської шкіл», підготувала 

понад 70 концертних програм, а концертний репертуар складає близько 150 

різних за жанром та стилем творів сучасних композиторів та композиторів-

класиків.  

 

Веде активну наукову та методичну діяльність, має 41 друковану праць, з них 

1 наукова публікація у періодичних виданнях, які включені до 

наукометричної бази Web of Science, монографічне дослідження  «Етюди 

оптимізму з Валентином Борисовим», наукові статті, навчальні посібники та 

методичні розробки.  

 

Член оргкомітету фестивалю «Павло Кондратович Луценко та сучасність», 

член журі Міжнародного конкурсу «Харківські асамблеї» (2016-2018), голова 

журі І Міжнародного конкурсу імені Іллі Слатіна в номінації «Спеціалізоване 

фортепіано» (2021), член журі Всеукраїнського конкурсу «Springpiano» 

(2021). 

 

MARYNA BEVZ (UKRAINE) 

member of the Jury of the International Competition of Pianists named after 

Maria and Nataliуa Yeshchenko 

 

 

Maryna Bevz is a pianist, Honoured Artist of Ukraine, Candidate of Art Criticism, 

Professor of Kharkiv National University of Arts named after I.P. Kotlyarevsky.  

 

In 1979 she graduated (with honours) from Zhytomyr Music College named after 

V.S. Kosenko (class of I. Ocheretyana). In 1984 she received a diploma with 

honours at Kharkiv Institute of Arts named after I.P. Kotlyarevsky (class of 

Honoured Artist of Ukraine, Professor Nataliya Yeshchenko), received the 

qualification of a "concert performer, teacher, concertmaster, soloist of the 

chamber ensemble".  In 1986 she began pedagogical activities. 

 

More than 300 students received professional art education on the discipline of 

"General and Specialized Piano" in the class of Maryna Bevz. Her piano class 

graduates work in theatres, concert organizations, and educational institutions; they 

worthily represent Kharkiv Performing School in all regions of Ukraine and abroad 

– in Germany, Italy, France, the Republic of Belarus, Kazakhstan, Spain, Russia, 

China, Portugal, Israel. More than 90 of them are the winners of international 

competitions and festivals in their specialization and piano. Concerts of students of 



the class always demonstrate a high level of teaching skills, the ability to interest 

students in mastering the skills of piano. 

 

Maryna Bevz owes her Teacher – Nataliya Yeshchenko – for the formation of her 

professional and pedagogical, "educational" skills, and together with her 

classmates honours her memory in concert programs. 

 

Maryna Bevz is an active populariser of the works of Kharkiv composers, the first 

performer of piano works by V. Borysov, I. Polsky, I. Kovach, M. Karminsky, 

V. Zolotukhin, and V. Ptushkin. She is the author of art projects "4 pages of 

music", "With music in the heart", "Coryphaeus of Kharkiv compositional and 

performing schools", has prepared more than 70 concert programs, and the concert 

repertoire consists of about 150 works of different genres and styles of 

contemporary composers and composers-classics. 

 

She is active in scientific and methodological activities, has 41 publications, 

including 1 scientific publications in periodicals, which are included in the science-

metric database Web of Science, a monograph research "Etudes of optimism with 

Valentyn Borysov", scientific articles, textbooks and methodological 

developments. 

 

She is a member of the organizing committee of the festival "Pavlo Kondratovych 

Lutsenko and the present", member of the Jury of the International Competition 

"Kharkiv Assemblies" (2016-2018), Chairman of the Jury of the First International 

Competition named after Illya Slatin in the nomination of "Specialized Piano" 

(2021), member of the Jury of the All-Ukrainian competition Springpiano (2021). 
 


