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Збірник наукових праць „Актуальні питання мистецької педагогіки” містить матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції „Ференц Ліст і Україна. Ференц Ліст і Поділля. Музично-педагогічний 
аспект”, в якому розкрито проблематику вивчення творчої спадщини Ф.Ліста в історичному аспекті та у 
сьогоденні; проаналізовано різнобічну діяльність Ф.Ліста в Україні та на Поділлі; розглянуто особливості 
вивчення творчої спадщини Ф.Ліста у зарубіжних освітянських та культурно-просвітницьких закладах; 
узагальнено формування виконавських інтерпретацій як один із шляхів творення нового світосприйняття, 
та, зокрема, виконавські інтерпретації творів Ф.Ліста у сучасному навчальному процесі та звернуто увагу не 
деякі питання практичної підготовки вчителів музики як основний чинник музичної педагогіки. 
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