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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Мушит Сергій Олександрович 

Електронна пошта:mushyt@vsau.vin.ua 

ORCID:0000-0003-0533-474Х  

Researcher I: L-7066-2018D 

 

GoogleScholar:https://scholar.google.com.ua/scholar?q=%D0%9C%D1%83%D1

%88%D0%B8%D1%82+%D0%A1.+%D0%9E.&hl=uk&as_sdt=0,5 

Робоча адреса: 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, корпус №3 ВНАУ. 

Дата та місце народження: 

15.07.1975 р., с. Рачин Горохівського району Волинської області. 

Освіта: 

У 1990р. закінчив ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 м. Горохів; 

У 1994р. закінчив Горохівський радгосп технікум, за спеціальністю 

зоотехнія; 

У 1999р. закінчив Національний аграрний університет м. Київ, 

зооінженерний факультет, за спеціальністю зооінженерія 

1999 – 2003рр. – навчання в аспірантурі Інституту рибного господарства 

УААН за спеціальністю 06.02.03 – рибництво. 

30.06.2015р. – захистив кандидатську дисертацію за темою: «Нові 

методологічні аспекти відтворення білого амура в лісостеповій зоні України» 

у спеціалізованій вченій раді  К 26.364.01в в інституті рибного господарства 

НААН та здобув науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за 

спеціальністю 06.02.03 – рибництво. 

2013: Підвищував кваліфікацію в Інституті післядипломної освіти за 

програмою керівників та фахівців рибних господарств; 

 

Науковий ступінь:  

Кандидат сільськогосподарських наук. Тема кандидатської дисертації «Нові 

методологічні аспекти відтворення білого амура в лісостеповій зоні 

України». Спеціальність 06.02.03 – рибництво, 2015 р., «Інститут рибного 

господарства» НААН України м. Київ. Науковий керівник: доктор 

mailto:mushyt@vsau.vin.ua
https://scholar.google.com.ua/scholar?q=%D0%9C%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82+%D0%A1.+%D0%9E.&hl=uk&as_sdt=0,5
https://scholar.google.com.ua/scholar?q=%D0%9C%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82+%D0%A1.+%D0%9E.&hl=uk&as_sdt=0,5
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сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Грициняк Ігор 

Іванович. 

 

Трудова діяльність: 

1990-1994рр.  – студент Горохівського радгоспного технікуму 

1994-1999рр. – студент Національного аграрного університету м. Київ, 

1999–2001 рр. – головний рибовод ТОВ «Прогрес» м. Бар. 

2002 – 2003 Стажування в Ірландії. 

Викладацька діяльність – з 2004 року. 

2004- 2010 асистент кафедри годівлі технології кормів та рибництва. Читав 

курс лекцій та лабораторних робіт з ставкового рибництва. 

2011 р – по даний час – старший викладач кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів. 
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РОЗДІЛ 2. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

Дисципліни, які викладає НПП: 

Технологія виробництва продукції аквакультури; Аквакультура природних та 

штучних водойм; Розведення та селекція риб; Фермерське рибництво; 

Селекція об’єктів рибництва. 

 

Методичні вказівки 

1. Мушит С.О., Непорочна О.Т., Коберська В.А., Гончарук А.П. 

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни 

«Методика наукових досліджень у рибництві» студентами факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії спеціальності 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» 

денної та заочної форми навчання. Вінниця: ВНАУ, 2016 – 44с. 

2. Мушит С.О., Непорочна О.Т., Коберська В.А. Методичні вказівки для 

виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія виробництва 

продукції аквакультури» студентами факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 

спеціальності 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» денної 

форми навчання. Вінниця: ВНАУ, 2016 – 72с.  

3. Мушит С.О., Бондаренко В.В. Методичні вказівки для виконання 

самостійних робіт з дисципліни «Селекція об'єктів рибництва» 

студентами факультету технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва та ветеринарії спеціальності 8.090201 «Водні біоресурси 

та аквакультура» денної форми навчання. Вінниця: ВНАУ, 2016 – 12с. 

4. Мушит С.О., Бондаренко В.В. Методичні вказівки для виконання 

лабораторних робіт з дисципліни «Селекція об'єктів рибництва» 

студентами факультету технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва та ветеринарії спеціальності 8.090201 «Водні біоресурси 

та аквакультура» денної форми навчання. Вінниця: ВНАУ, 2016 – 60с. 

5. Скоромна О.І., Гуцол А. В., Мушит С.О., Гуцол Н. В. Методичні 

вказівки для виконання і оформлення випускних магістерських робіт 

студентами факультету технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва та ветеринарії спеціальності 8.09020102 «Водні 

біоресурси та аквакультура» денної форми навчання. Вінниця: ВНАУ, 

2016 – 42с. 

6. Гуцол А.В., Мушит С.О. Методичні вказівки для виконання курсового 

проекту з дисципліни «Гідробіологія» студентами факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії спеціальності – 207 «Водні біоресурси та аквакультура» 

денної та заочної форми навчання. Вінниця: ВНАУ, 2017 – 20c. 
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7. Мушит С.О. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з 

дисципліни «Аквакультура штучних водойм» студентами факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії спеціальності 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» 

денної форми навчання. Вінниця: ВНАУ, 2017 – 24с. 

8. Непорочна О.Т., Мушит С.О. Методичні вказівки для виконання 

практичних робіт з дисципліни «Світова аквакультура» студентами 

факультету технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва та ветеринарії спеціальності – 207 «Водні біоресурси та 

аквакультура» денної форми навчання. Вінниця: ВНАУ, 2017 – 56с. 

9. Непорочна О.Т., Мушит С.О. Методичні вказівки для виконання 

курсового проекту з дисципліни «Методологія досліджень 

аквакультури» студентами факультету технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва та ветеринарії спеціальності – 207 

«Водні біоресурси та аквакультура» денної форми навчання. Вінниця: 

ВНАУ, 2017 – 30с. 

10. Непорочна О.Т., Мушит С.О. Методичні вказівки для виконання 

курсового проекту з дисципліни «Аквакультура водойм України» 

студентами факультету технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва та ветеринарії спеціальності – 207 «Водні біоресурси та 

аквакультура» денної форми навчання. Вінниця: ВНАУ, 2017 – 24с. 

11. Мисенко О.О., Мушит С.О. Методичні вказівки для виконання 

курсового проекту з дисципліни «Іхтіологія» студентами факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії спеціальності – 207 «Водні біоресурси та аквакультура» 

денної форми навчання. Вінниця: ВНАУ, 2017 – 21с. 

12. Мушит С.О., Вугляр В.С. Методичні вказівки для виконання 

практичних занять з дисципліни «Технічне оснащення рибництва» 

студентами факультету технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва та ветеринарії спеціальності – 207 «Водні біоресурси та 

аквакультура» денної форми навчання. Вінниця: ВНАУ, 2019 – 21с. 

13. Дмитрук І.В., Мушит С.О., Білявцева В.В. Методичні вказівки з 

навчальної практики  дисципліна «Гідробіологія» студентами 

факультету технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва та ветеринарії спеціальності – 207 «Водні біоресурси та 

аквакультура» денної форми навчання. Вінниця: ВНАУ, 2019 – 14с. 

14. Зотько М.О. Мушит С.О. Методичні вказівки для виконання і 

оформлення випускних магістерських робіт студентами факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії спеціальності – 207 «Водні біоресурси та аквакультура» 

денної та заочної форм навчання. Вінниця: ВНАУ, 2020 – 44с. 

15. Білявцева В.В. Мушит С. О. Методичні вказівки для виконання 

практичних та самостійних робіт з дисципліни «Фермерське 

рибництво» студентами факультету технології виробництва і 
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переробки продукції тваринництва та ветеринарії спеціальності – 207 

«Водні біоресурси та аквакультура» денної форми навчання. Вінниця: 

ВНАУ, 2020 – 36с. 

16. Білявцева В.В. Мушит С. О. Методичні вказівки для виконання 

практичних робіт з дисципліни «Селекція об'єктів рибництва» 

студентами факультету технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва та ветеринарії спеціальності – 207 «Водні біоресурси та 

аквакультура» денної форми навчання. Вінниця: ВНАУ, 2020 – 60с. 

 

 

 

 

Основні публікації: 

 

Навчальні посібники: 

Білявцева В.В., Мушит С.О., Сироватко К.М. Основи акваріумістики: навч. 

посіб. Вінницький національний аграрний університет. Вінниця: Рек. 

до, 2020. 233 с. 

 

                 
 

Кононенко Р. В., Кононенко І. С., Мушит С. О. Технічні засоби в 

аквакультурі (частина 1): навч. посіб. Національний університет біоресурсів 

та природокористування України. Київ: «ЦП» Компринт, 2018. 312 с. 

 

javascript:void(0)
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Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Мушит С. О. Економічна ефективність нерестину, як стимулятора 

нерестового стану плідників білого амура. Збірник наук. праць ВНАУ.  

2017.  Вип. 4 (98).  С. 252-255. 

2. Корженевська П.О., Шарамок Т.С., Мушит С.О. Сезонна динаміка 

морфо-фізіологічних показників молоді коропа лускатого 

(CyprinuscarpioLinnaeus, 1758) Таромського рибного господарства. 

Рибогосподарська наука України. Науковий журнал. Випуск 

3/2019(49). С. 5-15. 

3. Мушит С. О. Продуктивність вирощувальних ставів за комплексного 

впливу на їх екосистему Рибогосподарська наука України. Науковий 

журнал. 2020. № 3 (53). С. 19-33 

 

Наукові публікації у зарубіжних журналах 

1. Мушит С. О. Влияние метода введения гипофизарных инъекций 

производителям карпа на рабочую плодовитость. Актуальные проблемы 

интенсивного развития животноводства: Науч. Тр. УОБГСХА. 2017.  

Вып. 20. Т.2. С.177-184. 

2. The latest methods of reproduction of the owner. Polishjournalofscience. 

2020. № 31. S. 8-29.  

3. Ways to improve commodity fish production.Slovak international scientific 

journal. 2020. № 45. Vol. 1 (1). S. 21-50.  
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Участь у  конференціях 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Клімітичні зміни та 

сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» м. Київ, 

13 березня 2018р. Тема доповіді: «Кларієвий сом, як новий об’єкт 

рибництва». 

2. ICSB 3RD International Conference «Smart Bio». Kaunas, Lithuania.02-04 

May 2019. The topic of the report: «Growing pike perch in natural 

conditions». 

3. Міжнародна науково-практична інтернет – конференція  «Інноваційні 

технології у тваринництві та харчовій галузі». М. Вінниця 24-25 

жовтня 2019 р. Тема доповіді: «Технологія вирощування виноградного 

равлика». 

Цитування наукових публікацій: 
 

 
 

Рис. 1. Профільстаршого викладачаМушит С.О. у «GoogleScholar» 
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Рис. 2. Міжнародний ідентифікатор автора ORCIDID (0000-0002-0729-

2224) 

 

Участь у науково-дослідній роботі: 

 

 

 Ініціативні тематики: 

 

«Розробка та вивчення ефективності використання нових біологічно 

активних добавок на основі ензимів в годівлі сільськогосподарських тварин», 

яка затверджена в Українському інституті науково-технічної і економічної 

інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного номера 

(ДР 0117 U), термін виконання: січень 2017 року  – грудень 2021 року. 

Замовник: ВНАУ. Фінансування: 50 тис. грн. Посада НПП у тематиці 

(керівник НДР, виконавець, співвиконавець).  
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РОЗДІЛ 3. НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО ТА 

КОНСУЛЬТУВАННЯ 
 

Наукові інтереси: Відтворення та вирощування цінних видів риб. 

 

Робота з аспірантами, докторантами та здобувачами: 

 

1. Кількість аспірантів: 

Паламарчук В. Я.,  спеціальність 204 Технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва, тема дисертаційної роботи : «Кумуляція важких 

металів в товарній рибі та розробка протекторів природного походження». 

 

 

 
Рис. 3 Формування індивідуального плану роботи аспіранта 
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Рис. 4 Організація та проведення педагогічної практики аспірантам 

 

 
Рис. 5Керівник наукового гуртка «Рибництво». 

 

Робота експерта:  

експерт НАЗЯВО, член експертної групи. 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 

 

Стажування: 

Здійснювалось в університеті Вітовта Великого м. Каунас (Литва) 

Терміни підвищення кваліфікації (стажування): 

з 6 серпня 2018 року по 10серпня 2018 року – безпосереднє стажування в 

Університеті ім. Вітовта Великого на території Литви,  

з 30 липня 2018 року по 6серпня 2018 року – дистанційна робота. 

Програма стажування «Наукові інновації в освітньому процесі Університету 

ім. Вітовта Великого (м. Каунас, Литва)» передбачає очно-дистанційну 

форму 12 днів (118 годин аудиторної та позааудиторної роботи, у тому числі 

дистанційна).  

 

 
 

Рис. 6 Сертифікап про проходження стажування університеті Вітовта 
Великого м. Каунас 

 

 

Керівник наукової роботи, старший викладач кафедри годівлі  
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сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів 

Мушит С.О.                                                                                     -------------------- 

 

Завідувач кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та 

водних біоресурсів, Сироватко К.М.                                            -------------------- 

Заступник декана факультету ТВіППТ та В 

з навчальної роботи, доцент Огороднічук Г.М.                        -------------------- 

 

Заступник декана факультету ТВіППТ та В 

з наукової роботи, доцент Разанова О.П.                                    -------------------- 

 

Декан факультету ТВіППТ та В, 

Доцент Ушаков В.М.                                                                      -------------------- 
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