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Коротка біографія. У 1995 р. з відзнакою закінчила Харківський 

державний інститут мистецтв імені І. П. Котляревського за спеціальністю 

«музикознавство» (клас професора Шаповалової Л.В.) З 2000-го року і 

дотепер працює в Харківському фаховому вищому коледжі мистецтв на 

посаді викладача музично-теоретичних дисциплін, має звання «викладач-

методист», кваліфікацію викладача-спеціаліста вищої категорії. 2014-2020 – 

голова ЦК «Музично-теоретичні дисципліни та фортепіано»; з 2020 – 

заступник голови ЦК «Хорові та музично-теоретичні дисципліни». 

У 2021 р. захистила дисертацію «Еволюція композиторського стилю 

Олександра Щетинського» за спеціальністю 17.00.03 – «Музичне мистецтво» 

на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (науковий 

керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри 

інтерпретології та аналізу музики Цурканенко І.В.). Від 2021 р. є сумісницею 

на посаді викладача кафедри теорії музики ХНУМ імені І.П.Котляревського. 

Наукові досягнення. Авторка наукових та навчально-методичних 

публікацій. Учасниця та організаторка конференцій, мистецьких та освітніх 

заходів: Всеукраїнської науково-практичної конференції «Втілення традицій 

західноєвропейського музичного мистецтва в науково-теоретичній та 

виконавській практиці» на базі КЗ ХФВКМ (2018, 2020, 2022) та редактором 

збірки за матеріалами конференції; науково-практичної конференції 

«Мультидисциплінарна спадщина Гната Хоткевича в аспекті сучасної освіти 

і культури» (КЗ ХФВКМ, 2021 р.). 

Брала участь у конкурсі професійної майстерності «Педагогічний 
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Оскар» (диплом; Київ, 2020). 

Забезпечує зв’язок і спадкоємність традицій вищої і передвищої 

фахової мистецької освіти. Здобувачі передвищої фахової освіти під 

керівництвом Рудь П.В. є активними учасниками олімпіад і конференцій. 
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Стажування: 

1) Міжнародна науково-творча конференція «Богатирьовські читання6 

школа теорії і практики» (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 26-27.05.2022); 

сертифікат, 15 ак.годин. 
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