ВІТАЄМО КОЛЕКТИВ
Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка
зі 175-річчям від дня заснування.
Міністерство культури України
за вагомий особистий внесок у розвиток української культури і мистецтва, багаторічну
сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 175-річчя від дня заснування Львівської
національної музичної академії ім. М.В. Лисенка
нагородило Почесними грамотами Міністерства:
БОЖКО
- завідувача кафедри сольного співу
Людмилу Федорівну
ГЕРЕГУ
Марію Михайлівну

-

завідувача кафедри загального та спеціалізованого
фортепіано

ГОРОДИСЬКУ
Марію Миколаївну

- завідувача канцелярії

ДУНАЄВСЬКУ
Надію Олексіївну

-

ЄРМИНЯ
Йосипа Франтишковича
ЗАБОРСЬКОГО
Михайла Степановича

начальника відділу кадрів

- завідувача кафедри фортепіано
- директора Оперної студії ім. Василя Сліпака

ЗАРАНСЬКОГО
Володимира Івановича

- професора кафедри скрипки

КАМІНСЬКОГО
Віктора Євстахійовича

- проректора з наукової роботи, професора

КАРПЯКА
Андрія Ярославовича

- доктора мистецтвознавства, завідувача кафедри
духових та ударних інструментів, професора

КАСЬКІВА
Богдана Дмитровича

- завідувача кафедри скрипки, професора

КАТРИЧ
Ольгу Тарасівну

-

КИЯНОВСЬКУ
Любов Олександрівну

- завідувача кафедри історії музики, професора

КОРЧИНСЬКОГО
Юрія Володимupовича

- доцента кафедри духових та ударних інструментів

КУШНІРА
Мирона Орестовича

вченого секретаря, професора

- проректора з науково-педагогічної та навчальної
роботи, професора

ЛАЗУРКЕВИЧА
Тараса Миколайовича

- доцента, декана оркестрового факультету

ЛАНЮКА
Юрія Євгеновича

-

ЛИСЕНКО-ДІДУЛУ
Тетяну Станіславівну

- старшого викладача кафедри хорового та оперносимфонічного диригування

МАЙЧИКА
Остапа Івановича

завідувача кафедри струнно-смичкових інструментів

- проректора з науково-педагогічної, виховної
роботи та міжнародних зв’язків, професора

МАКАРУ
Марію Степанівну

-

професора кафедри концертмейстерства

МАНУЛЯКА
Остапа Михайловича

-декана
теоретико-композиторського,
диригентського та вокального факультету

МАТЮХУ
Ярославу Степанівну

-

МЕЛЬНИКОВИЧА
Андрія Миколайовича

-

МИКИТКУ
Apтypa Володимировича

- професора кафедри камерного ансамблю та квартету

МІГУНОВА
Олега Геннадійовича
МІЛОДАН
Тетяну Едуардівну
МОЛЧАНОВУ
Тетяну Олегівну
НАКОНЕЧНОГО
Романа Михайловича

професора кафедри концертмейстерства
проректора з адміністративно-господарської роботи

- старшого викладача кафедри оркестрового диригування
- декана фортепіанного факультету, доцента
- завідувача кафедри концертмейстерства
- професора кафедри духових та ударних інструментів

ОЛЕКСІВА
- декана, доцента кафедри народних інструментів
Ярослава Володимировича
ОЛІЙНИКА
Бориса Михайловича

- професора Львівської національної музичної академії
імені М.В. Лисенка

ОСТАФІЙЧУК
- завідувача кафедри оперної підготовки, професора Львівської
Зінаїду Георгіївну національної музичної академії ім. М.В. Лисенка,
заслужену
артистку України
ПИСЬМЕННУ
Оксану Богданівну

- завідувача кафедри теорії музики

ПОСІКІРУ
Людмилу Кузьмівну
РАПІТУ
Оксану Михайлівну
САКОВСЬКУ
Христину Євгенівну
САЛА
Андрія Івановича
СИРОТИНСЬКУ
Наталію Ігорівну

- завідувача кафедри народних інструментів,
професора
- завідувача кафедри фортепіано
- керівника навчального відділу
- провідного юрисконсульта
- доктора мистецтвознавства, завідувача кафедри
музичної медієвістики та україністики, професора

СОКОЛОВСЬКОГО
Юрія Анатолійовича
СУХУ
Лілію Вячеславівну
ЮЗЮКА
Івана Семеновича

- професора кафедри камерного ансамблю та квартету
-

головного бухгалтера

- завідувача кафедри хорового та
оперно-симфонічного диригування

нагородило Почесною відзнакою Міністерства
«За багаторічну плідну працю в галузі культури»:
ЦИГИЛИКА
- професора кафедри академічного співу та кафедри
Олега Івановича
оркестрового диригування Львівської національної
музичної академії ім. М.В. Лисенка
оголосило Подяку Міністерства:
ПАТРИКУ
- коменданту навчального корпусу
Роману Олексійовичу
ПИЛИПІВ
Ользі Володимирівні

- прибиральниці

ШПАРТАК
Валентині Іванівні

- завідувачу гуртожитку

Накази Міністерства культури № 191/0/17-19, № 351/0/17-19, № 353/0/17-19, №587/0/17-19,
№ 830/0/17-19.
Міністр

Є. Нищук

нагородило Почесними грамотами Міністерства:
КАШУБУ завідувача кафедри гуманітарних наук
Марію Василівну
ЛОГОЙДУ -

професора кафедри академічного співу

Мирославу Олександрівну
ЛУЧАНКА -

доцента кафедри струнно-смичкових інструментів

Олега Михайловича
ПИЛАТЮК

-

професора кафедри спеціального фортепіано

Олену Борисівну
СИРОТЮК -

доцента кафедри скрипки

Тетяну Миколаївну
СЛЮСАР -

завідувача кафедри камерного ансамблю та квартету

Тетяну Михайлівну
ШУТКО

-

професора кафедри скрипки

Лідію Остапівну
Наказ Міністерства культури № 1021/0/17-19.
Державний секретар, голова
комісії з проведення ліквідації
Міністерства культури України

Р. КАРАНДЄЄВ

