Cусоров Віктор Дмитрович
доктор історичних наук, професор
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).
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