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Освіта  
1999 рік – закінчив Одеський сільськогосподарський інститут за спеціальністю 

«Зооінженер» та отримав кваліфікацію «Зооінженер». 

1999 рік – закінчив Одеський сільськогосподарський інститут за спеціальністю 

«Зооінженер» та отримав кваліфікацію «Зооінженер». 

1999 рік – закінчив однорічний заочний економічний факультет Одеського 

сільськогосподарського інституту за спеціальністю «Облік і аудит» та отримав кваліфікацію 

«Економіст з бухгалтерського обліку і фінансів». 

2003 рік – закінчив аспірантуру Одеського державного сільськогосподарського інституту. 

2004 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук за 

спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин у спеціалізованій вченій раді Херсонського 

державного аграрного університету. 

2015 рік – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора с.-г. наук за 

спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин у спеціалізованій вченій раді Д38.806.02 

Миколаївського національного аграрного університету.  

Освітня діяльність 
Навчальні дисципліни: «Технологія виробництва продукції свинарства», «Технологія виробництва 

органічної продукції тваринництва», «Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин», 

«Методика і організація дисертаційного  дослідження; «Актуальні проблеми технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва»; «Управління селекційними процесами в 

тваринництві»; «Оптимізація технологій у тваринництві». 

Наукова діяльність 
Науковий керівник наукової теми кафедри ТВППТ «Розробка селекційних та технологічних 

основ виробництва і переробки продукції тваринництва в умовах півдня України» номер державної 

реєстрації ДРН 0119U101905, (2019-2024 рр). 

Автор та співавтор понад 120 науково-методичних праць, з яких 85 – наукові та науково-

публіцистичні статті, в т.ч. 3 статі у журналах, що індексуються у наукометричній базі Web of 

Science, 31 – методичні вказівки і рекомендації, 2 – монографії, 3 – навчальні посібники, 3 – патенти 

на корисну модель. 
Член редакційної колегії наукового видання «Аграрний вісник Причорномор’я» входить до 

“Переліку наукових фахових видань України” у галузі ветеринарних та сільськогосподарських 

наук (затверджено наказами Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020). 

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 24151-13991 ПР від 11.10.2019 року. 

Сусол Р. Л. працював експертом в рамках міжнародного проекту «Випасання худоби для 

попередження стихійних пожеж, надання екосистемних послуг, охорони природи та управління 

ландшафтами» між Stichting Rewilding Europe і Громадської організації «Рівалдінг Україна» від 

10.01.2019 в рамках програми LIFE (GRAZELIFЕ LIFE18 PRE NL 002); 

Сусол Р. Л. працював експертом в рамках реалізації заходу «Розробка модельної цільової 

програми диверсифікації господарської діяльності» за проектом регіонального розвитку 

«Підвищення конкурентоспроможності сільських периферійних громад півдня Одеської області 

шляхом диверсифікації їх економіки та впровадження новітніх підходів в господарській 

діяльності», затвердженого до фінансування у 2019 році розпорядженням Кабінету Міністрів 
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України від 26.06.2019 № 470-р «Про затвердження пропозицій щодо розподілу у 2019 році 

бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, які можуть реалізуватися за рахунок 

коштів, отриманих від ЄС у рамках виконання Програми підтримки секторальної політики – 

Підтримка регіональної політики України, що пройшли конкурсний відбір» за КПКВК 2751270 

«Підтримка регіональної політики України» по КЕКВ 2240 згідно з ДК 021:2015 – 73220000-0 

«Консультаційні послуги у сфері розробок»; 

Участь в організаційних комітетах наукових міжнародних та всеукраїнських конференцій. 

Участь у конференціях та семінарах 
Практичний семінар від  КОМЕРЦІЙНОГО ВІДДІЛУ ПОСОЛЬСТВА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ В УКРАЇНІ 

«Найкращий силос та раціони ВРХ»  в умовах ТДВ «Терезине» Білоцерківського району Київської 

області, 17 жовтня 2017 р. Тема доповіді  Сусол Р. Л. «Який силос є найкращим?» 

 
ІV БРИТАНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АГРОБІЗНЕС ФОРУМ «Сталий розвиток в агробізнесі». м. 

Київ, Броварський проспект 15, Міжнародний виставковий центр. 22 лютого 2018 р. Сесія 2 «Сталий 

розвиток в тваринництві». Тема доповіді Сусола Р. Л. «Балансування раціонів для дійного стада: 

правда та міфи перевірені досвідом». 

 

Практичний семінар від  в умовах молочного заводу ТМ «Звенигора» Звенигородського району 

Черкаської області, 17 квітня 2018 р. Тема доповіді Сусола Р. Л. «Якість молока та продуктивність 

дійного стада з урахуванням інноваційних підходів у годівлі» 

Практичний семінар від  КОМЕРЦІЙНОГО ВІДДІЛУ ПОСОЛЬСТВА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ В УКРАЇНІ 

«Найкращий силос, раціони ВРХ та практика доїння»  в умовах А/Ф «Маяк» Золотоніського району 

Черкаської області, 25 вересня 2018 р. Тема доповіді Сусола Р. Л. «Вплив якості силосу на 

виробництво молока» 

 

23.10.21 учасник та спікер робочої наради з питань розвитку молочного скотарства в Одеській 

області, учасниками якої стали провідні агровиробники регіону, науковці в галузі тваринництва, 

народні депутати та депутати Одеської обласної ради. Тема доповіді Сусола Р. Л.: «Молочний 

бізнес: бар’єри та перспективи» 

       
Цільова аудиторія: директори молочнотоварних ферм, зоотехніки, спеціалісти із заготівлі 

кормів та агрономи.   



Участь у атестації наукових працівників 
Експертиза дисертацій, офіційний опонент, керівництво здобувачами освітнього ступеня 

«доктор філософії». 

Офіційний опонент: 

Церенюк О. М., Теоретичне обґрунтування та практична реалізація методів підвищення 

генетичного потенціалу продуктивності свиней», подану до захисту на здобуття наукового 

ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.00.01 – розведення та селекція 

тварин. Захист 17.10.2017 р. 

Луговий С.І. Методологія аналізу генофонду чистопородних і помісних свиней та формування їх 

продуктивності на основі ДНК-МАРКЕРІВ, подану до захисту на здобуття наукового ступеня 

доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.00.01 – розведення та селекція тварин. 

Захист 23.10.2018 р. 

Маєвська Н. М. «Інтегрована оцінка продуктивності кнурів-плідників в умовах промислової 

технології», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 

наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин. Захист 12.07.2018 р. 

Онищенко Л.В. Фенотиповий прояв спадкових ознак потомків червоної білопоясої породи свиней 

залежно від інтенсивності росту їх батьків у період вирощування, подану до захисту на здобуття 

наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.00.01 – розведення 

та селекція тварин. Захист 05.03.2019 р. 

Ващенко П. А. «Прогнозування племінної цінності свиней на основі лінійних моделей, селекційних 

індексів та ДНК-маркерів», подану до захисту на здобуття наукового ступеня доктора 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин. Захист 

04.10.2019 р. 

Краснощок О. О. «Формування продуктивності свиней в залежності від методів розведення та 

інтенсивності росту», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин. Захист 

04.11.2020 р. 

Храмкова О.М. «Господарсько-біологічні особливості, адаптаційні властивості свиней 

ірландського походження та їх використання за різних методів розведення» подану до захисту на 

здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 – 

розведення та селекція тварин. Захист 18.03.2021 р. 

 

Програми стажування  
Стажування в умовах Великої Британії: технологія виробництва продукції 

тваринництва (2004, 2007, 2016 рр.)  

Стажування в умовах Франції: технологія виробництва молока, яловичини, 

продукції птахівництва, вересень – жовтень 2011 р. 
Стажування в умовах LTD «Siberia BC Limited» (приватна комерційна структура, Велика 

Британія) за запрошенням British Embassy Kyiv (посольство Британії у Києві). Програмою поїздки 

було передбачено відвідування 4 різних ферм з використанням різних діаметрально-протилежних 

порід молочного напрямку продуктивності (голштинів та джерсеїв) та нової перспективної 

породи американського походження м’ясного напрямку продуктивності (стабілайзер), селекційної 

компанії з розведення великої рогатої худоби (технології отримання та використання сексованої 

сперми), відвідування міжнародної виставки (Британський день молока).Строк та обсяг 

підвищення кваліфікації: 11.09.2017-15.09.2017, 30 годин, 1 кредит EKTS. Довідка від 15.09.2017 р.  
Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної 

освіти. Тема: «Науково-педагогічні та педагогічні працівники аграрних ВНЗ зі створення 

електронних навчальних курсів та методики їх використання у навчальному процесі». Випускна 

робота на тему: «Створення електронного навчального курсу з дисципліни «Технологія 

виробництва продукції свинарства». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 12.03.2018-

23.03.2018, 150 годин.  Свідоцтво СС 00493706/005815-18 від 23.03.2018 р. 

Атестат професора кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва, 

АП № 001980 від 24 вересня 2020 р. 

Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра ветеринарії, гігієни та 

розведення тварин імені В.П. Коваленка. Тема: «Вдосконалення технології розведення, методів 

селекції свиней, вивчення інноваційних підходів до оцінки біологічних властивостей тварин та 



науковий супровід досягнень у тваринництві». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 23.11.2020-

11.12.2020, 90 годин. Свідоцтво СС 00493020/000034-20 від 11.12.2020 р. 

Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра технології 

виробництва продукції тваринництва.  Тема: «Вдосконалення органічного тваринництва, 

моніторинг селекційних процесів, сучасні тенденцій світових технологій переробки та зберігання  

сільськогосподарської продукції, інноваційні технології переробки продукції тваринництва». Строк 

та обсяг підвищення кваліфікації: 15.03.2021-02.04.2021, 90 годин. Свідоцтво СС 00493020/000008-

21 від 02.04.2021 р. 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра загальної педагогіки і 

спеціальної освіти. Тема: «Педагогічний професіоналізм особистості та діяльності сучасного 

викладача закладу вищої освіти». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 13.09.2021-01.10.2021, 

90 годин. Довідка 02-01-349 від 04.10.2021 р. 

Стажування (підвищення кваліфікації) у ТОВ «Науково-виробничий комплекс «Глобинський 

свинокомплекс». Тема: «Практичне ознайомлення з системою та заходами біобезпеки, заходами 

створення мікроклімату, системою годівлі, системою обліку та менеджменту на репродукторних 

свинокомплексах та свинокомплексах з дорощуванням і відгодівлі поросят». Строк та обсяг 

підвищення кваліфікації: 03.10.2021-08.10.2021, 30 годин, 1 кредит EKTS. Довідка від 08.10.2021 р. 

Стажування (підвищення кваліфікації) в умовах ТОВ «Арцизька м’ясна компанія» 

Болградського району Одеської області. Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 11.10.2021-

22.10.2021, 60 годин, 2 кредити  EKTS. Довідка від 22.10.2021 р.  

 

Керівництво студентами - призерами Міжнародних та Всеукраїнських 

конкурсів наукових робіт, олімпіад, дипломних робіт 
Керівництво студентами (Гарбар А.В., Рассолова М.), які зайняли призове ІІ місце на 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Миколаївський національний аграрний 

університет, 15,04.2021р.). 

 

Наукове консультування установ, підприємств, організацій 
 

Наукове консультування в рамках виконання науково-дослідних робіт, що виконуються за 

кошти замовників (Приватне підприємство «Багатогалузева фірма «Таврія» Чаплинського 

району Херсонської області; ДПДГ «Южний» Біляївського району Одеської області, ТОВ 

«Арцизька м’ясна компанія» Арцизького району Одеської області) та наукове консультування на 

безоплатній основі (ТОВ «Агропрайм Холдинг» Болградського району Одеської області, ДПДГ 

«Андріївське» Білгород-Дністровського району Одеської області, ТОВ «Агрофірми «Шаболат» 

Білгород-Дністровського району Одеської області, СВК «Дружба» Саратського району Одеської 

області, ПАТ «Ізмаїл Наваско» Ізмаїльського району Одеської області, СТОВ «Хлібна Нива» 

Балтського району Одеської області, ТОВ «Агрофірма «Дністровська» Арцизького району 

Одеської області, ПП «ГСП» Ширяєвського району Одеської області та ін.). 

 


