
 

МАРІАННА ЧЕРНЯВСЬКА (УКРАЇНА) 

член Журі І Міжнародного конкурсу імені Марії та Наталії Єщенко 

 

Маріанна Чернявська – професор кафедри спеціального фортепіано 

Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського, 

кандидат мистецтвознавства. Народилася в Харкові. Навчалася гри на 

фортепіано у Б.Архімовича. У 1987 році отримала Першу премію і звання 

лауреата на Першому міжреспубліканських конкурсі піаністів імені Х.Еллера 

в Талліні (Естонія). Закінчила Харківський інститут мистецтв ім. 

І. П. Котляревського по класу професора М. Єщенко (1990) і асистентуру – 

стажування при Київській державній консерваторії імені  П.І. Чайковського 

по класу Заслуженого діяча мистецтв України, професора І. Рябова (1992). 

Нагороджена Золотою медаллю за особливі успіхи в навчанні та творчості 

(1991). У 2001 році захистила кандидатську дисертацію «Л.ван Бетховен і 

фортепіанна культура кінця XVIII - початку XIX ст. (проблема формування 

фортепіанної фактури)» за спеціальністю «музичне мистецтво» в НМАУ 

імені П.І.Чайковського. Виступає з сольними та ансамблевими концертними 

програмами, проводить майстер-класи в Україні та за кордоном. Веде 

активну наукову діяльність, є автором навчального посібника з історії 

фортепіанного виконавського мистецтва і понад 40 наукових робіт, 



опублікованих в Україні, Великобританії, Німеччини, Чехії, Румунії, 

Словаччини, Туреччини, Канаді, Японії. Бере участь в міжнародних і 

всеукраїнських наукових конференціях. Серед її учнів є лауреати 

міжнародних конкурсів в Україні, Іспанії, Італії, Австрії, Литві, кандидати 

мистецтвознавства PhD. 

 

MАRIANNA CHERNYAVSKA  (UKRAINE) 

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

Maria and Nataliуa Yeshchenko 

 

Marianna Chernyavska  - professor of Department of Special Piano Kharkov 

National University of Arts named after I.P.Kotlyarevsky, PhD in Arts. She was 

born in Kharkov in 1967. She studied piano with B.Arhimovych. In 1987 he won 

first prize and the title winner at the first inter-republican Piano Competition 

H.Eller in Tallinn (Estonia). She graduated from the Kharkov Institute of Arts 

named after I.P. Kotlyarevsky in the class professor M. Yeshchenko (1990) and 

then post – training at the Kiev State Conservatory named Tchaikovsky in the class 

of Honored Artist of Ukraine, professor I. Ryabov (1992). She was awarded the 

Gold Medal for outstanding achievements in study and work (1991). In 2001 she 

defended her thesis “L. van Beethoven and the piano culture of the late XVIII – 

early XIX century. (The problem of the formation of piano texture)” on the 

specialty “musical art” (Ph.D) in National Musik Academy Ukraine named after P. 

I. Тchaikovsky. She performs solo and ensemble concert programs, conducts 

master classes in Ukraine and abroad. Conducts scientific activity, being the author 

of scientific manuals on the history of piano performance art and more than more 

than 40 scientific articles published in Ukraine, Great Britain, Germany, Czech 

Republic, Romania, Slovakia, Turkey, Canada, Japan. She takes part in 

international and national scientific conferences. Among her students there are 

laureates of international competitions in Ukraine, Spain, Italy, Austria, Lithuania, 

candidates of art history PhD. 


