
Профіль викладача   Баховський Петро Федорович___ 

e-mail: p_bakhovskyy@ukr.net 

Біографічна довідка: народився 18 червня  1950 року у м.Камінь-Каширський Волинської області. 

Одружений, маю 4 дітей. З 1999 року по 2002 рік працював в Луцькому індустріальному інституті 

за сумісництвом. У 2010 році отримав науковий ступінь кандидата технічних наук, у 2012 році - 

вчене звання доцента. В даний час  працюю на посаді доцента кафедри електроніки та 

телекомунікацій  технологічного факультету. 

Освіта: вища 

Терміни, Організація, Посада Отримана Кваліфікація, Ступінь чи Диплом 

1999-2002 
Луцький індустріальний інститут, 
ст.викладач  

 

2010-
теперішній 
час 

Луцький національний технічний 
університет,доцент 

 

2010 
Українська державна академія 
залізничного транспорту 

Науковий ступінь та диплом кандидата технічних наук (Ph.D. 
in Engineering) за спеціальністю «Телекомунікаційні системи 
та мережі» 

2012 
Луцький національний технічний 
університет, доцент 

Вчене звання та диплом доцента кафедри «ФІзики та 
електротехніки» 

2008-2000 
Луцький державний технічний 
університет  

Кваліфікація:  економіст-менеджер 

1976-1982 
Одеський електротехнічний  інститут 
зв`язку ім. О.С.  Попова 

Кваліфікація: інженер електрозв`язку 

 

Наукові інтереси: Електромагнітна сумісність телекомунікаційного обладнання та її впливи на 

навколишнє середовище 

Науково-педагогічна діяльність: 

Терміни Організація Посада Опис 

.1999 – 2002 
 

Луцький індустріальнй 
інститут 

Викладач, ст. 
викладач 

Викладацька та наукова робота 

 2008-2010 
 

Державне підприємств 
 «Український науково-
дослідний інститут зв`язку 

Директор 
інституту 

Наукова робота 

 2010-2019 
 

Луцький національний 
технічний університет 

доцент Викладацька та наукова робота 

 

Професійний досвід: 

Терміни Організація Посада Опис 

1999 – 2002 
 

Луцький індустіальний 
інститут 

Викладач, 
ст..викладач (за 
сумісництвом) 

Організація  проектів енеогоощадних технологій 

2008 –2010  
 

Державне підприємств 
 «Український науково-
дослідний інститут зв`язку 

Директор 
Організація науково-дослідних робіт, розробка 
національних стандартів в телекомунікаційних 
системах та мережах 

09.09.2010-
2019  
 

Луцький національний 
технічний університет 
лабораторія мобільного 
зв`язку 

Засновник. радник 
Дослідження  наукових розробок в сфері 
телекомунікацій  з використанням радіочастотного 
діапазону 

 

Навчальні дисципліни: «Телекомунікаційні та інформаційні мережі», «Монтаж та вимірювання 

пристроїв зв`язку», «Системи мобільного зв`язку», «Телекомунікаційні системи передачі», «Основи 

телебачення та радіомовлення», «Кінцеві пристрої абонентського доступу» 



Знання мов: Українська, Російська, Польська 

Професійні нагороди:  

Відзначений Почесною грамотою Державного департаменту з питань зв`язку та інформатизації в 2005р.. 
Нагороджений державним знаком «Почесний зв`язківець України» №500 
 

Вибрані праці: 

Монографії: М.Євсюк, П. Баховський. Розвиток методів синтезу надширокосмугових сигналів із 
заданими кореляцційними функціями в системах мобільного зв`язку. Рекомендовано до друку 
вченою радою ЛНТУ, протокол № від 26. 01. 2012 року. 
 
Посібники:  
1.Телекомунікаційні та інформаційні мережі: Курс лекцій для студентів напряму підготовки 
6.050903 «Телекомунікації» денної форми навчання /  М.М. Євсюк,    П.Ф. Баховський – Луцьк: 
Луцький НТУ, 2016. – 141с.  
2. «Системи мобільного зв’язку».  Конспект лекцій для студентів спеціальності 172 
Телекомунікації та радіотехніка денної та заочної форм навчання. / Баховський П.Ф – Луцьк: 
Луцький НТУ, 2017 
3. Системи передачі даних. Курс лекцій для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та 
радіотехніка» денної та заочної форм навчання Баховський П.Ф., Євсюк М.М. – Луцьк: Луцький 
НТУ, 2018 
3. Радіорелейні та супутникові системи зв’язку [Текст] : конспект лекцій для здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Телекомунікації та 
радіотехніка», галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації, спеціальність 
172 Телекомунікації та радіотехніка денної та заочної форм навчання Луцьк: Луцький НТУ, 2019. 
– 62с. П.Ф. Баховський, М.М. Євсюк. 
 
 

Статті у виданнях, що входять у наукометричні бази Scopus, Web of Science: 

П.Ф. Баховський, М.М. Євсюк.  Окремі аспекти перспектив розвитку конвергентних мереж на 

сучасних телекомунікаційних платформах  // Перспективні технології та прилади. Збірник 

наукових праць. - Вип. 5, м. Луцьк, 2014. - С. 57-61. 

2. Баховський П.Ф. Аналіз технічних можливостей впровадження технологій VTF  в мережах 

SAE/EPS Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2016. – №1(41). – 

С. 52-57. (Науково-метрична база Google Scholar) (фахове видання). 

3. Баховський П.Ф., Євсюк М.М., Лишук В.В. Вимірювання електромагнітних випромінювань в 

системах мобільного зв`язку з метою забезпечення екогенної безпеки складних біологічних 

структур. // Перспективні технології та прилади. Збірник наукових праць. Випуск 10, червень 

2017 – Луцьк, 2017. - с.12-16.  

4. П.Ф.Баховський, І.Є.Яцюк. Окремі питання  удосконалення моделі процесу інііціалізації та 

впровадження VTF в мережах мобільних телекомунікацій четвертого покоління Студентський 

науковий вісник. Серія «Технічні науки». Науковий збірник. Випуск 34. – Луцьк : ІВВ Луцького 

НТУ, 2019. с. 26-32, - 340 с. 

 5 Баховський П.Ф., к.т.н., М.М. Євсюк к.т.н. Дослідження процесів  моделювання надання 

послуг за концепцією VTF.  Перспективні технології та прилади.2019-ЛНТУ. Збірник наукових 

праць. Випуск 1 (червень, 2019), ст..23-33 Google Scholar) 

(фахове видання). 

 6. В.Сайко, Т.Наритник. П. Баховський. Надвисокошвидкісний канал радіодоступу 

терагерцового діапазону для мобільних мереж 4-го та 5-го поколінь.  

Технічні вісті. Науковий часопис.  2018\1(47),2\(48) 

7. Баховський П.Ф., Євсюк М.М., Окремі аспекти  розвитку мереж мобільних телекомунікацій.  

// Перспективні технології та прилади. Збірник наукових праць. - Вип. 5, м. Луцьк, 2018.  

8. Гладчук Р.М., Савюк Т.В. Розвиток WI-FI технологій на базі стандарту 802.11  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674340
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674340


Студентський науковий вісник. Серія «Технічні науки». Науковий збірник. Випуск 34. – Луцьк : 

ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 37-40, - 256 с. Наукоий керівник- П. Баховський 

9. П. Баховський, М. Євсюк, Д.Шевчук, Р. Гладчук. Окремі аспекти впливу електромагнітних 

випромінювань від мобільних телефонів і практичні поради по їх обмеженню Студентський 

науковий вісник (серія – природничі та технічні науки) Науковий збірник. Випуск  25  (червень, 

2017) с. 435-440 

10. Поліщук П.І., Ольховська О.О. Захист ВОЛЗ від зовнішніх електромагнітних впливів 

(корозії). Студентський науковий вісник. Серія «Технічні науки». Науковий збірник. Випуск 34. – 

Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 137-142, - 256 с. Науковий керівник – П. Баховський 

11.Баховський П. Ф.  Етапи розвитку мереж в концепції віртуальних технічних функцій. // 

Телекомунікаційні та інформаційні технології. Науковий журнал №1(62), 2019. ст. 37-45. м. Київ 

(Науково-метрична база Google Scholar, фахове видання).   Державний університет 

телекомунікацій.  

12. Баховський П.Ф., Євсюк М.М. Дослідження процесів моделювання надання послуг за 

концепцією VTF.  Перспективні технології та прилади.2019-ЛНТУ. Збірник наукових праць. 

Випуск 14 (червень, 2019), ст.38-42 

 

 
Патенти: не має 

Членство в офіційних наукових товариствах: Член-кореспондент Академії зв`язку України. 

Диплом члена-кореспондента №0290 від 1 червня 2009 року 

У 2017 році пройшов стажування в  університеті «Люблінська політехніка». м. Люблін, РП 

Польща (Сертифікат №108 від 25 серпня 2017 року). 13-17 травня 2019 року пройшов 

навчання  в академії Cisko і отримав сертифікат інструктора. 

 

Робота при лабораторії:  

Лабораторія мобілльного зв`язку Луцького НТУ 

Посилання на профілі у: 

SCOPUS:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56520138000  
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