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Л. В. ЛюбарсьКа*

До 80-річчя ВіД Дня нароДження анатоЛія 
аВДієВсьКого

Публікується фотодобірка 
документів із фондів Центрального 
державного кінофотофоноархіву 
україни ім. г. с. Пшеничного, яка 
висвітлює діяльність а. т. авдієв
ського.

Ключові слова: а. авдієвський; 
хормейстер; державний заслужений 
український народний хор ім. г. Ве
рьовки; фото документ.

16 серпня 2013 року видат
ному хормейстеру сучасності, 
композитору, педагогу, народ
ному артисту україни, лауреату 
національної премії україни іме
ні т. г. Шевченка, герою украї
ни, художньому керівникові і 
головному диригенту національ
ного заслуженого академічного 
українського народного хору іме
ні г. Верьовки виповнилось вісім
десят років.

у фондах Центрального дер
жавного кінофотофоноархіву 
україни імені г. с. Пшеничного 

зберігаються фотодокументи, які висвітлюють творчий шлях одного із 
найвизначніших фундаторів музичної культури україни.

Пропонуємо увазі читачів добірку світлин із колекції архіву.

* Любарська Людмила Валентинівна – провідний науковий співробітник 
Центрального державного кінофотофоноархіву україни ім. г. с. Пшеничного.
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а. т. авдієвський –
художній керівник державного 

заслуженого українського народного 
хору ім. г. Верьовки, 

народний артист урср.
київ, 19 вересня, 1977 р. 

ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-168170.
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а. т. авдієвський – 
художній керівник 

державного заслуженого 
українського народного 

хору ім. г. Верьовки.
19 січня 1968 р. 

ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного

од. обл. 2-137248.

а. т. авдієвський – художній 
керівник державного заслуженого 
українського народного хору
ім. г. Верьовки. 1968 р. 
ЦДКФФА України
ім. Г.С. Пшеничного
од. обл. 0-115506.
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Виступ державного заслуженого українського народного хору ім. г. Верьовки
під керуванням заслуженого діяча мистецтв урср

а. т. авдієвського. м. київ, грудень, 1973 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

од. обл. 2-140074.

а. т. авдієвський – 
художній керівник 
державного заслуженого
українського народного 
хору ім. г. Верьовки, 
народний артист срср,
лауреат державної премії 
срср. київ, грудень, 1985 р. 
ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного
од. обл. 0-151478.
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Художній керівник державного заслуженого українського народного хору
ім. г. Верьовки, народний артист урср а. т. авдієвський з артистами хору.

київ, 21 грудня, 1978 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-179494.

учасники пленуму товариства “україна” в перерві між засіданнями (зліва направо): 
народний артист урср В. д. кирейко, народна артистка срср н. м. ужвій, 
народний артист срср д. м. гнатюк, народна артистка срср о. я. кусенко, 

народний артист урср а. т. авдієвський. м. київ, 29 листопада, 1979 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-144291.
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концерт національного заслуженого академічного українського народного хору 
україни ім. г. г. Верьовки в національній опері україни, 2008 р.
З музею Національного заслуженого академічного українського

народного хору ім. Г. Г. Верьовки.

на відкритті сесії Верховної ради україни, 2007 р.
З музею Національного заслуженого академічного українського

народного хору ім. Г. Г. Верьовки.
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Публикуется подборка фотодокументов из фондов Центрального госу
дарственного кинофотофоноархива им. г. с. Пшеничного, которая освещает 
деятельность а. т. авдиевского.

Ключевые слова: а. авдиевский; хормейстер; Хор имени г. Веревки; 
фотодокумент.

There is published the photo collection of the documents from the collections 
of Central State Archives of Visual and Audio Documents of Ukraine named after 
H.S. Pshenychnyi, that describe the activity of A. T. Avdievskyi. 

Key words: A. Avdievskyi; the choir master; the National Academic Ukrai
nian Folk Choir named after H.Veryovka; the photo document.

Вручення відзнак асамблеї ділових кіл україни – Золотого Хреста Честі і Звитяги
та почесного звання “лицар Вітчизни”.

З музею Національного заслуженого академічного українського
народного хору ім. Г. Г. Верьовки.


