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Міністерство освіти і науки України
Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації
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про прийняття дисертації до розгляду
о
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Прізвище, ім’я та по батькові здобувана ступеня доктора філософії Кравченко Антон Вікторович.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює - головний
інспектор відділу запобігання НС управління запобігання НС та ЦЗ по
Львівській МТГ ГУ ДСНС України у Львівській області.
Тема дисертації та дата її затвердження - Підшарове гасіння спиртів
вогнегасним аерозолем_14.03.18 р.
Код та назва спеціальності - 261 Пожежна безпека.
Шифр та назва галузі знань - 26 Цивільна безпека.
Шифр спеціалізованої ради - ДФ 35.874.004.
Найменування закладу вищої освіти (наукової установи),
підпорядкування, адреса, номер телефону контактної особи —Львівський
державний університет безпеки життєдіяльності, ДСНС України, м. Львів,
вул. Клепарівська, 35, 79007, 067 700 32 92.
Науковий керівник - Баланюк Володимир Мірчович, доктор технічних
наук, доцент, завідувач кафедри екологічної безпеки навчально-наукового
інституту цивільного захисту, Львівського державного університету безпеки
життєдіяльності.
Завершення виконання освітньо-наукової програми: 15.02.2021 р.
Висновок наукового керівника підготовлений: 19.04.2021 р.
Фаховий семінар проведений 23.04.2021 р.
Висновок про наукову новизні^, теоретичне та практичне значення
результатів дисертації підготовлений: 26.04.2021 р.
Документи подані до ради: 15.09.2021 р.
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Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (м. Львів)
90 05-2680/90 ЗО від 27,09,2021
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Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація
дисертації розміщена на офіційному веб-сайті ЗВО (наукової установи):
27.09.2021 р.
Вимоги пунктів 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження
ступеня доктора філософії дотримано.
Захист дисертації планується: м. Львів, вул. Клепарівська, 35, зал засідань
спеціалізованих в^е^Ш р|д;^
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