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Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. праць / гол. ред. І.М.Шоробура. – Хмельницький : 
ХГПА, 2013. – Вип. 2. – 154 с. 

Збірник наукових праць „Актуальні питання мистецької педагогіки” містить матеріали, в яких розкрито 
різноманітні питання теорії та історії мистецької педагогіки, методику та  інноваційні технології й 
практику викладання мистецьких дисциплін, перспективи та напрями розвитку мистецько-педагогічної освіти 
та розвиток мистецьких компетентностей майбутніх учителів. 
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– народний артист України, професор кафедри теорії та методики музичного 
мистецтва Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії; 
– кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики 
музичного мистецтва Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії; 
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