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Народився 12 листопада 1938 року в місті 

Тамбові Тамбовської області (Російська 

Федерація) в родині робітника. 3 1946 року 

проживає в Україні. 

1957 року закінчив Борозенську середню 

школу Великоолександрівського району 

Херсонської області. 3 1952 до 1958 року 

перебував у лавах ЛКСМУ. 

3 1957 до 1960 року проходив службу в лавах 

Радянської Армії, спочатку в Москві, а потім в 

місті Орлі ( Російська Федерація). Капітан запасу у відставці. 

3 1960 до 1971 року працював учителем історії в сільських 

восьмирічних школах, спочатку в Андріївській, а потім Бобровокутській 

Великоолександрівського району Херсонської області. 3 1960 до 1991 року 

був членом КПУ. 

1967 року закінчив історичний факультет Одеського державного 

університету імені І.І.Мечникова. Історик за фахом. 

3 1971 року працює в Херсонському національному технічному 

університеті. Пройшов трудовий шлях від асистента до професора, 

завідувача кафедри. 1979 року в Одеському державному універитеті імені 

І.І.Мечникова захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата історичних наук.  1981 року йому було присвоєно вчене звання 

доцента. 1992 року в Київському державному університеті імені 

Т.Г.Шевченка захистив докторську дисертацію. 1994 року йому було 

присвоєно вчене звання професора. 3 1994 року і до цього часу очолює 

кафедру історії України і культури професійного спілкування. Має 

нагороду Міністерства освіти і науки України „Відмінник освіти України" 

(1996). 

Сусоров В.Д. опублікував понад 130 наукових праць з історії України, 

краєзнавства, у тому числі 10 монографій: Борьба социал-демократов 

Украины за союз рабочего класса и крестьянства ( июнь 1907- февраль 1917 

гг.). - К., 1991. - 151 с; Деятельность социал-демократов Юга Украины 

среди солдат и матросов ( 1905 - март 1917 гг.). - Херсон, 2005. - 147 с; 

Репресивні заходи царизму на Півдні України в 1905-1907 роках. - Херсон, 

2005. - 115 с; Пусть время расскажет, какими мы были. Из истории 

комсомола Херсонщины ( 1900-1990 гг.). - Херсон, 2006. - 476 с; Бобровий 

Кут ( 1807-1970 pp.). Історичний нарис. - Херсон, 2007. - 259 с; 

Революційні події та визвольна боротьба трудящих Херсонщини у 1917-

1920 роках. - Херсон, 2008. - 414 с; Революційні події 1905-1907 років на 

Херсонщині. - Херсон, 2009. - 346 с; Херсонщина в период Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.). - Херсон, 2010. - 723 с; Херсонський 



край - моя земля! .(Історія Херсонщини від найдавніших часів до 1992 

року). - Херсон, 2011. - 187 с; Працею уславлені, Вітчизною відзначені. - 

Херсон, 2012.-123 с. ( у співавторстві). 


