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Рік №виданняВидання / суб'єкт реєстрації. НазваНазва публікаціїВид 
публікації*

Автор та 
співавтори

фахове видання 
України 

2014
Вип. 16 
(21). Ч. 2. 
С. 190-195

Науковий часопис Національного 
педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і 
методика мистецької освіти : зб. наук. 
праць.  К. : НПУ ім. М. П. 
Драгоманова ,

Методика діагностики 
морально-естетичної 
вихованості учнів 
загальноосвітніх шкіл у 
процесі вивчення духовної 
музики українських 
композиторів 

наукова 
стаття

Московчук 
Л.М.

фахове видання 
України 

2014 №4 .С. 11-
16

Науково-методичний журнал
»Мистецтво та освіта«

Хоровий театр як засіб 
естетичного виховання 
молодших школярів

наукова 
стаття

Московчук 
Л.М.

нефахове видання 
України 

2015С. 305-308Зб. наук. праць за матеріалами 
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Формування 
професійної компетентності 
педагогів в умовах упровадження 
Державного стандарту початкової 
освіти» (Хмельницький, 19 листопада 
2015 р.). Хмельницький : ФОП 
Мельник

Естетичне виховання 
молодших школярів як 
наукова проблема  

наукова 
стаття

Московчук 
Л.М.

фахове видання 
України 

2016Вип. 27 
(37). С. 
104-109

Науковий часопис Національного 
педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча 
особистість учителя: проблеми теорії 
і практики : зб. наук. праць. К. : НПУ 
ім. М. П. Драгоманова,

Артистичні уміння молодших 
школярів як предмет 
психолого-педагогічних 
досліджень

наукова 
стаття

Московчук 
Л.М.



фахове видання 
України 

2016Вип. 21. (2 
– 2016). 
Ч. 2 .

С. 99-104

Педагогічна освіта: теорія і 
практика : зб. наук. праць / 
Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана 
Огієнка.  Кам’янець-Подільський : 
ПП Зволейко Д. Г.

Артистичні уміння молодших 
школярів: зміст, структура та 
система оцінювання на уроках 
музичного мистецтва

наукова 
стаття

Московчук 
Л.М.

фахове видання 
України

2016Str. 141-143Zbior artykulow naukowych. Konferecji 
Miedzynarodowej Naukowo-
Praktycznej : Pedagogika. Wspolczesne 
tendencje w nauce i edukacji. Warszawa 
: Diamond trading tour

The specificity of manifestation 
of junior schoolchildren’s 
artistic abilities on the lessons of 
musical art

наукова 
стаття

Московчук 
Л.М.

нефахове видання 
України 

2016№ 2 )12 .(С. 
29-34

Науковий вісник Міжнародної 
академії інноваційних технологій : зб. 
наук. праць за матеріалами 
Міжнародної конференції 
[«Концептуальні засади інноваційних 
підходів в сучасній науковій теорії та 
практиці»], (Київ, 28 жовтня 2016 р.). 
Кіровоград : МАІТ

Перспективні напрями 
розвитку артистичних умінь у 
молодших школярів на уроках 
музичного мистецтва  

наукова 
стаття

Московчук 
Л.М.

нефахове видання 
України 

2018Вип. 9.  С. 
77-78

Збірник наукових праць молодих 
вчених Кам’янець-Подільського 
національного університету імені 
Івана Огієнка

Організаційно-методична 
модель цілеспрямованого 
формування артистичних 
умінь у молодших школярів на 
уроках музичного мистецтва

наукова 
стаття

Московчук 
Л.М.

нефахове видання 
України

2018Вип. 17. 
Т. 3.

 С. 118-
119

 

Наукові праці Кам’янець-
Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка: 
збірник за підсумками звітної 
наукової конференції викладачів, 
докторантів і аспірантів. Кам’янець-
Подільський: Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана 
Огієнка

Естетичне виховання 
молодших школярів як чинник 
формування духовності 
особистості

наукова 
стаття

Московчук 
Л.М.



нефахове видання 
України

2018С. 167-171Актуальні проблеми наступності 
дошкільної і початкової освіти : 
збірник матеріалів IV Міжнародної 
науково-практичної конференції / 
Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка, 
кафедра теорії і методик дошкільної 
освіти ; [відпов. Секр.. К.І. Демчик]. 
Київ : Міленіум

Сучасний стан забезпечення 
наступності в освітньому 
просторі сільської місцевості

наукова 
стаття

Московчук 
Л.М.

фахове видання 
України 

2018Вип. 24
 –Ч.1– .

С. 260-265

Педагогічна освіта: теорія і практика : 
зб. наук. праць / Кам’янець-
Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка. 
Кам’янець-Подільський : ПП 
Зволейко Д. Г.

Естетичне виховання 
молодших школярів як чинник 
формування духовності 
особистості

наукова 
стаття

Московчук 
Л.М.

фахове видання 
України 

2019   Вип. 26 
(1-2019). – 

Ч.1 – .
С. 143-149

Педагогічна освіта: теорія і практика. 
Збірник наукових праць / Кам’янець-
Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка ; 
Інститут педагогіки НАПН України 

[гол.ред. Лабунець В.М[.

Cтруктурні компоненти 
естетичного виховання 
здобувачів початкової освіти

наукова 
стаття

Московчук 
Л.М .

нефахове видання2019С. 105-109Сучасні технології початкової освіти: 
реалії та перспективи:збірник 
матеріалів регіональної науково-
практичної конференції / Кам’янець-
Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка, 
педагогічний факультет, кафедра 
теорії та методик початкової освіти; 
редкол.: Н. В. Бахмат, Н. В. Гудима, 
К.І., Демчик, Н. В. Мєлєкєсцева. 
Київ: Міленіум

Cтруктурні компоненти 
естетичного виховання 
здобувачів початкової освіти

наукова 
стаття

Московчук 
Л.М .



201872 с.Кам’янець-ПодільськийПедагогічна (асистентська) 
практика: програма і 
методичні рекомендації до 
організації та проведення 
практики здобувачів рівня 
вищої освіти «магістр» 
спеціальності 013 Початкова 
освіта: навч.-метод. посіб. / 
редкол.: Московчук Л. М. 
(відп. ред.) та ін.

навчально-
методичний 
посібник

Московчук Л. 
М,.

Гудима Н. В., 
Бахмат Н. В., 
Гнатенко  О. 
С., 
Мєлєкєсцева 
Н. В., 
Кучинська 
І.О., 
Столяренко 
О. Б. 

201968 с.Кам’янець-ПодільськийПедагогічна практика в 
початковій школі: програма і 
методичні рекомендації до 
організації та проведення 
практики здобувачів рівня 
вищої освіти «магістр» 
спеціальності 012 Дошкільна 
освіта (за освітньою 
програмою Дошкільна освіта) 
з додатковою спеціальністю 
013 Початкова освіта: навч.-
метод. посіб. / редкол.: 
Мєлєкєсцева Н.В. (відп. ред.) 
та ін.

навчально-
методичний 
посібник

Мєлєкєсцева 
Н.В Гудима 

Н.В,.
Бахмат Н.В.
Московчук 
Л.М., Довгань 
О.С.



201980 с.Кам’янець-ПодільськийНавчально-виховна практика в 
початковій школі: програма і 
методичні рекомендації до 
організації та проведення 
практики здобувачів рівня 
вищої освіти «бакалавр» 
спеціальності 013 Початкова 
освіта: навч.-метод. посіб. / 
редкол.: Мєлєкєсцева Н.В. 
(відп. ред.) та ін.

навчально-
методичний 
посібник

Мєлєкєсцева, 
Н.В., Гудима 
Н.В.,  Бахмат 
Н.В., Дорож І. 
А., Московчук 
Л.М., 
Ковальчук, 
А.Ф.

2019140 с.Кам’янець-ПодільськийВиробнича (педагогічна) 
практика в початковій школі: 
програма і методичні 
рекомендації до організації та 
проведення практики 
здобувачів рівня вищої освіти 
«бакалавр» напряму 
підготовки 6010102 Початкова 
освіта: навч.-метод. посіб. / 
редкол.: Московчук Л.М. 
(відп. ред.) та ін

навчально-
методичний 
посібник

Московчук 
Л.М., Гудима 
Н.В., Бахмат 
Н.В., 
Мєлєкєсцева, 
Н.В., 
Кучинська 
І.О., Панчук 
Н.П., Дорож 
І.А., 
Ковальчук 
А.Ф., Довгань 
О.С.


