ПАМ'ЯТІ ЮРІЯ ФЕДОРОВИЧА ВИДОЛОБА
Наукова електротехнічна громадськість з сумом сповіщає, що на 80-му році пішов із життя відомий вчений,
Викладач з великої літери Видолоб Юрій Федорович.
Юрій Федорович народився 14 червня 1935 року в
місті Бориспіль у вчительській родині. Батько помер, коли
Юрій був у дитячому віці, а мати Вчитель-орденоносець
свою любов до педагогіки зуміла передати синові, майбутньому знаному Викладачеві. У 16 років Юрій закінчив
середню школу зі срібною медаллю і того ж року вступив
до Київського політехнічного інституту (КПІ) на електроенергетичний факультет, який закінчив з червоним дипломом. Талановитого студента запросили працювати на
кафедру ТОЕ в КПІ. Молодий вчений успішно влився у
розробку на той час нового самостійного напрямку, що
створювався на кафедрі ТОЕ, – електричні компенсаційні
перетворювачі, які спрямовані на вирішення проблем енергозбереження та забезпечення належної якості електроенергії. Його дослідження у галузі перетворювальної техніки одразу привернули до себе
увагу наукової громадськості – на встановлені молодим вченим співвідношення з’явилися
посилання у класичних фундаментальних виданнях того часу з промислової електроніки. Ці
дослідження склали зміст кандидатської дисертації, яку Юрій Федорович захистив у 1965
році. Юрія Федоровича безумовно можна вважати одним із піонерів наукового напрямку –
компенсаційні перетворювачі. Ці перетворювачі користувалися значним попитом вітчизняної промисловості і отримали масове впровадження на підприємствах. Згодом Юрій
Федорович як заступник завідуючого кафедрою ТОЕ з наукової роботи стає одним із
керівників цього напрямку, сприяє захисту на кафедрі цілого ряду кандидатських дисертацій,
що розвивають теорію та практику застосування компенсаційних перетворювачів.
Видолоб Ю.Ф. є співавтором першого на теренах колишнього СРСР довідника з
перетворювальної техніки (1978 р.), а за часів незалежної України – одного з перших підручників з ТОЕ українською мовою (2004 р.).
Юрій Федорович був керівником постійно діючого наукового семінару «Електричні
кола з вентильними елементами», дискусії на якому набули міжнародного резонансу і
сприяли розвитку теоретичної електротехніки.
Одночасно з плідною науковою роботою Видолоб Ю.Ф. проводить активну педагогічну діяльність і постає як видатний Викладач, лекції якого прослухали тисячі студентів,
серед яких багато нині знаних фахівців-електротехніків, у тому числі й тих, що сьогодні
очолюють наукові напрямки у Інституті електродинаміки НАН України.
Юрій Федорович пройшов славний трудовий шлях від асистента, старшого викладача,
до доцента кафедри ТОЕ, якій присвятив більше 50 років свого трудового життя.
Пам’ять про відомого вченого, видатного Викладача, Педагога, чуйну і
дуже скромну людину назавжди залишиться у серцях колег-електротехніків.
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