
ПОПОВ Олексій Дмитрович (08.05.1979, м. Сімферополь) – кандидат історичних наук (2004 р.). 

У 1996 р. закінчив гімназію № 1 м. Сімферополя. Під час навчання у гімназії двічі ставав призером 

фінального етапу Всеукраїнських олімпіад юних істориків: 1 місце – в 1995 р. (м. Миколаїв), 3 місце – в 

1996 р. (м. Тернопіль). У 1996-2001 рр. навчався на історичному факультеті Таврійского національного 

університету ім. В.І. Вернадського, отримавши диплом з відзнакою за спеціальністю “Історик, викладач 

історії”.  

У квітні-жовтні 2001 р. працював учителем історії та суспільних дисциплін гімназії № 1 м. Сімферополя.  

У 2001-2004 рр. – аспірант кафедри історії України та допоміжних історичних дисциплін Таврійського 

національного університету ім. В.І. Вернадського. 

У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію “Розвиток туризму та екскурсійної справи у Криму (1923-

1941)”. Науковий керівник – А.Г. Кожекін. 

З листопада 2004 р. – старший викладач, з 2005 р. – доцент кафедри гуманітарних дисциплін Кримського 

інституту бізнесу.  

З вересня 2008 р. – доцент кафедри суспільних наук Кримського економічного інституту ДВНЗ 

“Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”.  

Працює над докторською дисертацією “Міжнародні туристські зв’язки Криму в умовах трансформації 

радянського суспільства (середина 1950-х – кінець 1980-х рр.)”. 

Керівник Сімферопольского відділення фахового наукового часопису “Гілея: науковий вісник” (м. Київ).  

Сфери наукових інтересів: історія туризму, рекреаційної діяльності та екскурсійної справи на півдні 

Російської імперії та Радянського Союзу, міжнародні туристські зв’язки СРСР періоду Холодної війни.  

Нагороди: почесна грамота Міністерства освіти та науки Автономної Республіки Крим (2006 р.), подяка 

Ради Міністрів Автономної Республіки Крим (2008 р.), грант молодим вченим Криму Верховної Ради 

Автономної Республики Крим (2011 р.). 

Автор близько 90 наукових статей. 
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