
Міністерство освіти і науки України 
Полтавська державна аграрна академія

ВИТЯГ
з протоколу № 5 засідання вченої ради 

Полтавської державної аграрної академії

від 22 листопада 2016 року 
Присутні: 56 членів вченої ради з 67

Голова -  В.І. Аранчій 
Секретар -  Л.О. Снітко

СЛУХАЛИ:
Писаренка П.В., професора, першого проректора академії, який доповів 

про обрання за конкурсом на вакантну посаду доцента кафедри землеробства 
і агрохімії імені В.І.Сазанова кандидата сільськогосподарських наук, доцента 
Шокало Наталію Сергіївну.
ВИСТУПИЛИ:

Маренич М.М., доцент, декан факультету агротехнологій та екології; 
Писаренко В.М., професор, завідувач кафедри екології, охорони 
навколишнього середовища та збалансованого природокористування, які 
дали позитивну характеристику кандидату сільськогосподарських наук, 
доценту Шокало Наталії Сергіївні як претенденту на вакантну посаду 
доцента кафедри землеробства і агрохімії імені ВТ.Сазанова.

Внесли пропозицію -  кандидатуру кандидата сільськогосподарських 
наук, доцента Шокало Наталії Сергіївни внести до бюлетенів для таємного 
голосування.

Аранчій В.І., професор, ректор академії, яка підтримала пропозицію про 
включення кандидатури кандидата сільськогосподарських наук, доцента 
Шокало Наталії Сергіївни до бюлетенів для таємного голосування. 

Запропонувала обрати лічильну комісію у складі трьох осіб. 
Персонально: кандидат технічних наук, доцент Лапенко Тарас

Григорович; Овчарук Олена Михайлівна; Літвінов Петро Юрійович. 
УХВАЛИЛИ:

1. Внести до бюлетенів для таємного голосування по обранню за 
конкурсом на вакантну посаду доцента кафедри землеробства і агрохімії 
імені ВТ.Сазанова кандидата сільськогосподарських наук, доцента Шокало 
Наталію Сергіївну.
2. Обрати лічильну комісію у такому складі: кандидата технічних наук, 
доцента Лапенка Тараса Григоровича; Овчарук Олену Михайлівну; 
Літвінова Петра Юрійовича.

Прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ:



Лапенка Т.Г., члена лічильної комісії, який доповів про результати 
таємного голосування по обранню за конкурсом на вакантну посаду доцента 
кафедри землеробства і агрохімії імені В.І.Сазанова кандидата 
сільськогосподарських наук, доцента Шокало Наталії Сергіївни.
УХВАЛИЛИ:

1. Протокол засідання лічильної комісії № 10 затвердити.
2. На підставі результатів таємного голосування (за -  56, проти -  немає, 
недійсних бюлетенів -  немає) вважати обраною на вакантну посаду доцента 
кафедри землеробства і агрохімії імені В.І.Сазанова кандидата 
сільськогосподарських наук, доцента Шокало Наталію Сергіївну.

Голова вченої ради 
академії, професор 
Секретар вченої 
ради академії

З оригіналом згідно.

В.І.Аранчій

Л.О. Снітко


