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Затверджено Президією ВАК України як фахове видання з педагогічних наук 

(Постанови № 2 – 05/9 від 14.11.2001 р.). 
 

Збірник присвячений актуальним проблемам професійної підготовки вчителів. Висвітлюються сучасні  
підходи до формування педагогічної майстерності та розвитку творчих якостей студентів, надаються методичні 
рекомендації в галузі музичного виконавства та естетичного виховання молоді. 

Для викладачів і студентів педагогічних навчальних закладів, науковців й практичних працівників 
галузі мистецької освіти. 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 
Серія КВ № 8820 від 01.06.2004 р. 
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