
ПОПЛАВСЬКИЙ Олег Олександрович (27.06.1964, м. Баку Азербайджанської РСР) – кандидат 

історичних наук. 

У 1981 р. закінчив середню школу № 59 м. Баку. У 1981-1985 рр. навчався в Ленінградському вищому 

військово-політичному училищі ППО ім. Ю.В. Андропова. 

У 1985-2002 рр. проходив дійсну військову службу на офіцерських посадах в Збройних Силах СРСР, 

Збройних Силах України. 

З вересня 2004 р. – викладач кафедри військової підготовки Дніпропетровського національного 

університету ім. Олеся Гончара. 

З вересня 2008 р. – старший викладач кафедри філософії, соціології та історії, з вересня 2012 р. – доцент 

кафедри філософії, соціології та історії Дніпропетровського державного аграрного університету. 

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію “Донецько-Криворізька радянська республіка: історико-

політичний аспект”. Науковий керівник – В.В. Іваненко. 

Сфери наукових інтересів: суспільно-політична історія України першої чверті ХХ ст., історія 

українського націотворення, історія південноукраїнського регіону. 
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