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Науково-технічна бібліотека  ВНТУ 
щиро вітає

Грабка Володимира Віталійовича
з 60-річним ЮВІЛЕЄМ!

За  роки роботи в науковій, освітній та управлінській  сферах 

Ви  здобули повагу  та авторитет  як науковець, педагог та 

адміністратор із сучасним креативним мисленням.

Талант, професіоналізм, компетентність 

і енергійність — це ті якості, що зробили Вас  

шанованою та знаною людиною

серед колег –науковців та студентської молоді. 

Тож нехай  і на далі вистачає Вам сил 

та  енергії для  втілення

нових задумів та  плідних звершень .



Грабко Володимир Віталійович

народився 11 лютого 1960 року у с. Левада Городоцького району 

Хмельницької області

1984 р. – інженер в східному ПЕМ ВЕО «Вінницяенерго»

1985 р. – старший лаборант кафедри електричних систем ВПІ

1987-1990 р.р. – навчання в аспірантурі ВПІ

1990 р. – присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук

1991-1992 р.р. – старший викладач кафедри Електричних систем та 

мереж ВПІ

1993 р. – присвоєно вчене звання доцента

1993-2010 р.р. – заступник проректора з наукової роботи, проректор з

наукової роботи, перший проректор ВПІ

2004 р. – присвоєно науковий ступінь доктора технічних наук

2004 р. – завідувач кафедри Електромеханічних систем автоматизації

в промисловості і на транспорті

2005 р.– присвоєно вчене звання професора

2010 р. і по теперешній час – ректор ВНТУ



2005 р. – Почесна грамота Вінницької обласної 
державної адміністрації та обласної Ради з нагоди 
Дня працівника освіти

2007 р. – Подяка Міністерства освіти і науки України

2009 р. – Подяка Прем’єр-міністра України з нагоди 
професійного свята Дня науки

2009 р. – Почесна грамота Міністерства освіти і 
науки України

2009 р. – нагороджений нагрудним знаком «Відмінник 
освіти України»

2012 р. – Золота медаль на VII Міжнародному салоні 
винаходів і нових технологій «Новий час»

2017 р. – Заслужений діяч науки і техніки України



Науковий напрямок діяльності

розробка математичних методів та моделей 
процесів, що протікають в енергетичних та 

електромеханічних системах, синтезі
інформаційно-вимірювальних систем 
автоматичного та автоматизованого

керування цими процесами.

Під його науковим керівництвом захищено
понад 10 дисертацій на здобуття наукового

ступеня кандидата технічних наук.



Грабко Володимир Віталійович 
є автором понад 500 наукових 
публікацій, серед яких більше 

10 монографій, понад 10
навчальних посібників, більше 300

патентів України та авторських 
свідоцтв СРСР



Діагностування трансформаторів власних потреб та систем

технологічних захистів енергоблока теплової

електростанції : монографія / В. В. Грабко,

Д. О. Березницький ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 124 с.
В монографії розглянуто методи і засоби діагностування

трансформаторів власних потреб та систем технологічних захистів

теплової електростанції. Описано нові математичні моделі

діагностування обладнання та побудовано на їх основі пристрої, які

дозволяють визначити технічний стан об'єкта дослідження за

результатами вимірювань певної сукупності параметрів.

Електротехнічний комплекс регулювання напруги

трансформатором з РПН : монографія / В. В. Грабко,

І. В. Бальзан ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 128 с.
В монографії розроблені математичні моделі закону регулювання напруги

електротехнічних комплексів, що містять трансформатор з РПН, а також

моделі оцінки роботоздатності пристрою РПН та відповідні засоби для

підвищення якості та надійності регулювання напруги.

Математические модели и информационно-измерительные
системы для технической диагностики трансформаторных
вводов : монография / Б. И. Мокин, В. В. Грабко, Д. Т. Вьет. –
Винница : ВДТУ "УНІВЕРСУМ-Вінниця", 1997. – 130 с.
В книге описаны математические модели и информационно-
измерительные системы для диагностики трансформаторных вводов
напряжением 110 кВ и выше, как уже используемые при анализе состояния
на электростанциях и подстанциях, так и перспективные.



Метод та засоби оптимізації роботи електроприводів

насосної станції водопостачання : монографія / В. В. Грабко,

М. М. Мошноріз ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 138 с.
В монографії здійснено огляд та наліз існуючих підходів та зсобів

забезпечення насосною станцією потреб споживача у воді.. Описано

розроблений авторами новий метод визначення законів керування
електроприводами насосів.

Методи і засоби автоматизованого контролю параметрів

електромеханічної системи гальмування трамвая :

монографія / В. В. Грабко, Ю. В. Шевчук ; ВНТУ. – Вінниця :

ВНТУ, 2015. – 128 с.
В монографії представлено методи контролю складових

електромеханічної системи гальмування, структурні схеми пристроїв,

які реалізують запропоновані методи. Проведено ком’ютерне

моделювання роботи запропонованих методів. Здійснено мікропроцесорні

реалізації пристроїв контролю на основі структурних схем.

Методи і засоби для дослідження об'єктів, що обертаються,

за тепловими полями : монографія / В. В. Грабко, В. В. Грабко ;

ВНТУ. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 155 с.
В монографії здійснено огляд та аналіз існуючих методів і засобів

тепловізійного діагностування засобами інфрачервоної техніки. Описані

нові математичні моделі відновлення тепловізійного портрету

електрообладнання та побудовані на їх основі пристрої, що дозволяють

визначати технічний стан об’єкта дослідження за результатами

вимірювань теплових полів.



Методи та інформаційно-вимірювальні системи для
технічної діагностики силових косинусних конденсаторів :
монографія / В. В. Грабко, М. П. Боцула ; МОН України. –
Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 144 с.
В монографії наведений огляд та аналіз сучасних методів та засобів
діагностування силових косинусних конденсаторів з паперово-масляною
ізоляцією, що що використовуються в електромережах 6÷10 кВ для
компенсації реактивної потужності. Описані нові методи та побудовані
на їх основі Інформаційно-вимірювальні системи для діагностики
конденсатолрів.

Методи і засоби контролю стану ізоляції та струму витоку
тролейбуса : монографія / В. В. Грабко, В. П. Курочка ;
ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 116 с.
В монографії наведено методи ізоляції та вимірювання струму витоку,
структурні схеми пристроїв, які реалізують запропоновані методи.
Проведено комп’ютерне моделювання роботи запропонованих методів.
Здійснено мікропроцесорні реалізації пристроїв контролю на основі
структурних схем.

Моделі і засоби регулювання напруги за допомогою
трансформаторів з пристроями РПН : монографія
/ В. В. Грабко ; МОН України. – Вінниця :
УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005.– 109 с.
В монографії здійснено огляд та аналіз існуючих методів і пристроїв
регулювання напруги за допомогою силових трансформаторів з
пристроями РПН. Описані розроблені нові закони регулювання напруги
та побудовані на їх основі пристрої, що дозволяють підвищувати
якість та надійність електропостачання споживачів електроенергії.



Моделі та системи технічної діагностики

високовольтних вимикачів : монографія / В. В. Грабко,

Б. І. Мокін. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1999. – 74 с.
В монографії описані математичні моделі та системи діагностики

високовольтних вимикачів як із числа тих, що випускає

промисловість, так і синтезовані авторами. Розрахована на

інженерно-технічних працівників електротехнічної промисловості і
електроенергетики.

Технічне діагностування автоматичних аналогових
керуючих пристроїв електропривода : монографія
/ В. В. Грабко, С. М. Бабій ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2010. –
108 с.
В монографії здійснено огляд та аналіз існуючих підходів та засобів
діагностування автоматичних аналогових керуючих пристроїв
електропривода. Описані розроблені авторами нові математичні моделі
діагностування автоматичних аналогових керуючих пристроїв
електропривода в сатціонарних та перхідних режимах роботи.

Система автоматичного керування трансформаторами з
поздовжньо-поперечним регулюванням напруги під
навантаженням : монографія / В. В. Грабко,
С. М. Левицький ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 119 с.
В монографії представлено математичну, функціональну та
комп’ютерну моделі системи автоматичного керування
трансформаторами з поздовжньо-поперечним регулюванням
напруги під навантаженням, які виконано на підставі розробленого
закону керування. Розглянуто мікропроцесорну реалізацію системи
керування.
.



Автоматизований електропривод типових виробничих

механізмів : курсове та дипломне проектування, самостійна та

індивідуальна робота студентів : навчальний посібник / В. В. Грабко,

С. М. Бабій, М. М. Мошноріз ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 119 с.

Експериментальні дослідження в електроприводі :

Навчальний посібник / МОН України; Уклад.: Д. Й. Родькін, О.

П. Семочкін, О. П. Чорний, Т. В. Величко, В. В. Грабко, А. А.

Видмиш. – Вінниця : ВДТУ, 2002. – 120 с. – 120.

Експериментальні дослідження електричних машин :

навчальний посібник. Ч. 1 : Машини постійного струму

/ В. В. Грабко, М. П. Розводюк, І. В. Грабенко ; ВНТУ, МОН

України. – Вінниця : ВНТУ, 2005. – 86 с.

– [Доступно в локальній мережі НТБ ВНТУ]:

http://lib.vntu.lan/documents/000209.pdf.

Експериментальні дослідження електричних машин : навчальний

посібник. Ч. II : Спеціальні електричні машини / В. В. Грабко,

М. П. Розводюк, М. О. Казак ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 155 с. –

[Доступно в локальній мережі НТБ ВНТУ]:

http://lib.vntu.lan/documents/000344.pdf.



Експериментальні дослідження електричних машин : навчальний

посібник. Ч. ІІІ : Асинхронні машини / В. В. Грабко, М. П. Розводюк,

С. М. Левицький, М. О. Казак ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 197

с. – [Доступно в локальній мережі НТБ ВНТУ]:

http://lib.vntu.lan/documents/000444.pdf.

Експериментальні дослідження електричних машин :

навчальний посібник. Ч. 4 : Трансформатори

/ В. В. Грабко, М. П. Розводюк, С. М. Левицький ;

ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 219 с. – [Доступно в

локальній мережі НТБ ВНТУ]:

http://lib.vntu.lan/documents/000550.pdf.

Експериментальні дослідження електричних машин :

навчальний посібник. Ч. V : Синхронні машини / В. В. Грабко,

М. П. Розводюк, С. М. Левицький, І. В. Грабенко ; ВНТУ. –

Вінниця : ВНТУ, 2014. – 137 с.

Електричні машини : розрахунок експлуатаційних

харакетристик : курсове проектування : навчальний посібник

/ В. В. Грабко, М. П. Розводюк ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ,

2010. – 110 с. – [Доступно в локальній мережі НТБ ВНТУ]:

http://lib.vntu.lan/documents/000689.pdf.



Електропривод підприємств агропромислового комплексу :

навчальний посібник / В. В. Грабко, С. М. Левицький ; ВНТУ. – Вінниця :

ВНТУ, 2011. – 198 с. – [Доступно в локальній мережі НТБ ВНТУ]:

http://lib.vntu.lan/documents/000690.pdf.

Монтаж та налагоджування електромеханічних пристроїв : 

навчальний посібник / В. В. Грабко, С. М. Бабій, М. М. Мошноріз, 

Ю. В. Шевчук ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 137 с. – [Доступно в 

локальній мережі НТБ ВНТУ]: http://lib.vntu.lan/documents/000789.pdf. 

Мікропроцесорні системи керування електроприводами :

розрахунок цифрової системи керування електроприводом

постійного струму : курсове та дипломне проектування : навчальний

посібник / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, Вал. В. Грабко ; ВНТУ. –

Вінниця : ВНТУ, 2012. – 97 с. – [Доступно в локальній мережі НТБ

ВНТУ]: http://lib.vntu.lan/documents/000853.pdf.

Мікропроцесорні системи керування

електроприводами : навчальний посібник / В. В. Грабко,

В. Ю. Кучерук, О. М. Возняк ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ,

2009. – 146 с. – [Доступно в локальній мережі НТБ ВНТУ]:

http://lib.vntu.lan/documents/000563.pdf.



Системи керування електроприводами : розрахунок системи

підпорядкованого керування електроприводом постійного струму :

курсове та дипломне проектування : навчальний посібник / В. В. Грабко,

М. П. Розводюк, В. В. Грабко ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 89 с. –

[Доступно в локальній мережі НТБ ВНТУ]:

http://lib.vntu.lan/documents/000690.pdf.

САПР електромеханічних систем автоматизації та

електроприводів : навчальний посібник. Ч. 2 : Розробка

конструкторської документації / В. В. Грабко, М. М. Мошноріз,

С. М. Бабій ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 140 с.

Основи метрології та електричних вимірювань :

підручник / В. В. Кухарчук, В. Ю. Кучерук,

Є. Г. Володарський, В. В. Грабко ; МОНМС України,

ВНТУ. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 538 с.

Основи метрології та електричних вимірювань : підручник

/ В. В. Кухарчук, В. Ю. Кучерук, Є. Т. Володарський, В. В. Грабко ;

МОНМС України, ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 522 с. – [Доступно в

локальній мережі НТБ ВНТУ]: http://lib.vntu.lan/documents/000837.pdf.

САПР електромеханічних систем автоматизації та 

електроприводів : навчальний посібник. Ч. 1 : Проектування систем 

автоматизованого електропривода / В. В. Грабко, М. М. Мошноріз ; 

ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 104 с.
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