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Н

ародився 3 вересня 1975 р. в м. Дніпродзержинську в родині металургів Степана
Афанасійовича й Катерини Іванівни Красовських. З дитинства захоплювався технікою, її ремонтом і виготовленням радіотехнічних приладів.
Закінчив середню школу № 22 м. Дніпродзержинська. З 1990 до 1994 р. навчався в Дніпродзержинському індустріальному технікумі, де здобув кваліфікацію техніка-електромеханіка автоматизованих
систем керування.
З 1994 до 1996 р. Олександр Красовський служив
у лавах Збройних Сил України. Після демобілізації
працював черговим електромонтером конверторного
цеху Дніпродзержинського металургійного комбінату.
У 2001 р. закінчив Дніпродзержинський державний технічний університет за спеціальністю «Автоматизовані системи керування та електропривод» і
отримав кваліфікацію інженера-електромеханіка.
Рішення здобувати вищу освіту саме в цьому виші
він прийняв із огляду на рекомендації колег. Період навчання в університеті для О. С. Красовського пов’язаний із найкращими спогадами: юність,
свобода, студентське братство, мрії про майбутнє,
куди відкриті всі дороги. Добра пам’ять лишилася в
нього і про викладачів ДДТУ, зокрема А. В. Садового, В. Б. Низимова, С. В. Количева, С. П. Сторожка,
В. Н. Узлюка, лекції яких завжди були цікавими та
змістовними, а поради — щирими та дружніми.
Того ж 2001 р. розпочав роботу в Дніпродзержинському комплексному районі електричних мереж ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» на посаді майстра
дільниці трансформаторних підстанцій.
Зрозумівши, що зупинився в професійному розвитку, Олександр Красовський прийняв рішення
здобути другу вищу освіту. У 2008 р. він закінчив
магістратуру Дніпродзержинського державного технічного університету за спеціальністю «Менеджмент
організацій» та отримав кваліфікацію магістра менеджменту організацій. Період навчання за другою спеціальністю теж був позначений для Олександра Степановича новими, особливими віхами: у цей
час у нього з’явилися цікаві й неординарні знайомства та зв’язки, він отримав змогу налагодити нові
комунікації. Із вдячністю згадує й викладачів, а надто
Н. І. Ревенко та С. І. Тарасенко.

Отримавши другу вищу освіту, у 2009 р. Олександр Красовський обійняв посаду головного інженера Дніпродзержинського району електричних
мереж ВАТ «Дніпрообленерго». А в лютому 2013 р.
О. С. Красовський був призначений начальником
Дніпродзержинського району електричних мереж
ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго». На цій посаді він
працює й сьогодні.
Олександр Степанович Красовський вважає, що
саме навчання в Дніпродзержинському державному технічному університеті сприяло його професійній діяльності, підвищенню професійних якостей,
кар’єрному зростанню, навчило самодисципліні та самоосвіті, розширило світогляд, дало нові знайомства,
зв’язки. В університеті він знайшов багатьох друзів,
із якими крокують по життю разом. О. С. Красовський
підтримує зв’язки з керівництвом ДДТУ та з викладачами, відвідує всі офіційні заходи. Неабияк цінує він
і особисті взаємини, які склалися завдяки навчанню в
ДДТУ. Багато одногрупників Олександра Степановича
як з першої, так і з другої групи стали колегами, готовими підтримати в разі потреби, поділитися знаннями
та досвідом.
Олександр Красовський твердо переконаний,
що головне в житті — цілеспрямованість і розвиток.
Прагнення ніколи не зупинятися на досягнутому, завжди упевнено прямувати до нових горизонтів, знань,
звершень, знайомств стало основою його життя, своєрідним життєвим кредо, яке допомагає переборювати
труднощі та здобувати перемоги, яке б завдання перед
ним не стояло.
Одружений. Дружина Ольга Володимирівна
Красовська також отримала вищу освіту в Дніпродзержинському державному технічному університеті, де навчалася за спеціальністю «Прикладна математика» та здобула кваліфікацію магістра
прикладної математики. Викладала інформатику
в технолого-економічному коледжі. Зараз працює
в Дніпродзержинському районі електричних мереж на посаді інженера-технолога 2 категорії відділу з формування корисного відпуску юридичних
осіб.
Подружжя виховує двох дітей: дев’ятирічну Ганну,
яка навчається в ліцеї інформаційних технологій № 2,
та чотирирічного Івана.
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