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Н

ародився 26 квітня 1960 р. у м. Дніпропетровську в робітничій сім’ї мостобудівельників. Після закінчення школи Олександр Сергійович за
покликом серця вступив до Дніпропетровського інституту
інженерів залізничного транспорту на факультет «Мости та
тунелі», який із відзнакою закінчив у 1982 р.
За розподілом був направлений до Галузевої науководослідної лабораторії динаміки мостів, де працював інженером. Із грудня 1985 р. навчався в очній аспірантурі, згодом
захистив у спеціалізованій вченій раді ДІІТу кандидатську
дисертацію «Логічні моделі в задачах динаміки нерозрізних
та рамних мостових конструкцій» за двома спеціальностями: 01.02.03 — «Будівельна механіка» та 05.23.15 — «Мости,
тунелі та інші будівельні споруди на залізницях та автомобільних дорогах». Працював молодшим і старшим науковим співробітником науково-дослідної частини університету, а з 1991 р. — доцентом кафедри «Мости». В 1998 та
1999 рр. проходив стажування в університетах Франції за
програмами французького уряду з підготовки кадрів у галузі економіки та менеджменту.
У 2009 р. О. С. Распопов захистив дисертацію «Автоматні та топологічні методи динамічного аналізу просторових
стержневих систем» на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.17 — «Будівельна
механіка». У листопаді 2002 р. його призначено проректором із навчальної роботи, а в липні 2006 р. обрано також завідувачем кафедри «Мости».

Як проректор, Олександр Сергійович упродовж багатьох
років працював над розширенням і зміцненням міжнародних зв’язків ДІІТу з університетами Франції, Польщі, Латвії,
Казахстану, Киргизії й інших країн. Саме завдяки його кропіткій роботі у 2011 р. перша група випускників ДНУЗТ завершила курс навчання та здобула дипломи магістрів за спеціальністю «Інтероперабельність та безпека на залізничному
транспорті». Це стало своєрідним «вікном» у Європу. Проект провідного українського транспортного ВНЗ «Магістр:
«Інтероперабельність. Безпека. Сертифікація» у сфері міжнародного залізничного транспорту в Україні та Центральній Азії» (скорочено Мisctif) був визнаний найкращим серед 530 претендентів. Його реалізація дала змогу створити
механізм спілкування між Європейським Союзом і сусідніми країнами у сфері освіти. Але першим його підсумком
став захист 60 дипломних магістерських робіт за найвищою
у світовому табелі про ранги міжнародною кваліфікацією
«Головний фахівець залізничного транспорту».
Олександр Сергійович Распопов — автор 150 наукових
праць і чотирьох монографій із динаміки будівельних конструкцій і взаємодії штучних споруд із рухомим складом.
Саме за цим напрямом керував роботою аспірантів. Академік Транспортної академії України, почесний залізничник.
Віддаючи всього себе і весь вільний час роботі, Олександр Сергійович пішов із життя 29 жовтня 2014 р. у віці
54 років, але пам’ять про нього житиме в серцях багатьох
поколінь діітівців.
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