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Н

ародився 8 січня 1929 р. у м. Мелітополі За
порізької області в родині службовців. Згодом
сім’я переїхала у м. Мерефу Харківської облас
ті. Тут К. Г. Шаша навчався в українській школі № 7, опа
новував гру на скрипці.
У 1943 р. вступив до Харківської музичної школиінтернату, де продовжив навчання за класом скрипки у ви
датного музиканта А. А. Ліщинського. Також Костян
тин Григорович грав у симфонічному оркестрі та співав
у шкільному хорі, був учасником концертної бригади, ство
реної на базі музичного училища і консерваторії, що висту
пала для поранених бійців і командирів Червоної Армії.
Костянтин Григорович відчував великий потяг до
надзвичайно цікавого та незбагненного світу науки і тех
ніки, в юності займався у мотоспортивній секції автомото
клубу. Отримав посвідчення водія на право керування мо
тоциклом і автомобілем.
У 1945–1949 рр. навчався у Харківському автодорож
ньому технікумі, який закінчив із відзнакою. Упродовж
навчання К. Г. Шаша брав активну участь у художній са
модіяльності, зокрема грав у джаз-оркестрі при Будинку
культури залізничників. Тоді у молодого та амбіційного
парубка виявилися ще й вокальні здібності.
У 1949 р. Костянтин Григорович вступив на автомо
більний факультет Харківського автомобільно-дорож
нього інституту. Глибока та міцна дружба з багатьма одно
курсниками пройшла через усе життя. З великою теплотою
і вдячністю К. Г. Шаша згадує викладачів ХАДІ — високо
кваліфікованих спеціалістів, справжніх професіоналів, які
вкладали частинку власної душі у кожного вихованця, да
вали студентам глибокі та надзвичайно цінні знання, ви
ховували їх як свідомих громадян та завзятих захисників
своєї країни. Це Є. І. Милославський, Н. Я. Говорущенко,
А. М. Петриченко, Б. М. Абрамов, Б. Г. Терлецький, Б. В. Ре
шетніков. У ХАДІ К. Г. Шаша був керівником факультет
ського хору та сольним співаком. Був рекомендований
до вступу в консерваторію, проте на той час вирішив усетаки пов’язати своє життя із автомобільною сферою, тому
продовжив навчання у інституті. У 1954 р. став випуск
ником ХАДІ, здобувши кваліфікацію інженера-механіка.
Також проходив військову кафедру, після закінчення якої
отримав звання лейтенанта автомобільних військ.

Трудову діяльність розпочав із посади головного ін
женера вантажного АТК у м. Молотові на Північному
Уралі, куди був направлений після закінчення ХАДІ. Як
кращого інженера тресту його відрядили на ознайомлен
ня з роботою автогосподарств у м. Ленінграді.
У м. Пермі дружина К. Г. Шаші Галина Петрівна на
вчалася у медичному інституті. Згодом у подружжя на
родився син Ігор. Через суворий клімат Північного Ура
лу К. Г. Шаша захворів хронічним тонзилітом, тому
змушений був поїхати у Харків. Тут деякий час пропра
цював на транспорті, потім обіймав посаду інженераконструктора у проектному інституті. У цьому закладі
функціонував хор, керівником якого був студент консер
ваторії. Почувши голос Костянтина Григоровича, він був
дуже вражений та рекомендував йому стати вокалістом.
У 1957 р. К. Г. Шаша вступив на денне відділення Хар
ківської державної консерваторії та упродовж чотирьох
років поєднував навчання з роботою інженера.
Із появою в оперній студії консерваторії народного
артиста РРФСР А. А. Людмилина почалося поповнення
оперної трупи театру молодими співаками, серед яких був
і студент п’ятого курсу К. Г. Шаша. Після цього Костян
тин Григорович повірив у своє вокальне майбутнє та при
святив себе оперному мистецтву. За час роботи в театрі
К. Г. Шаша виконав понад 25 партій ведучого тенорово
го репертуару. Успішній вокальній кар’єрі сприяла твор
ча співпраця з диригентами І. З. Штейманом, А. А. Люд
милином, А. В. Калабухіном, режисерами А. В. Авахою,
В. М. Сіляренко, В. А. Лукашевим.
Професійні музиканти високо оцінили внесок К. Г. Ша
ші у оперне мистецтво України і, вже будучи на пенсії, він
був запрошений на роботу в Харківський державний інсти
тут культури (нині — Харківська державна академія культу
ри). Плідна робота К. Г. Шаші дала свої результати — нині він
є професором академії. В 2007 р. указом Президента України
йому присуджене звання народного артиста України.
Костянтин Григорович, незважаючи на досить наси
чену педагогічну діяльність, ніколи не втрачав зв’язку
з альма-матер. Його син Ігор — також випускник ХАДІ,
здобув науковий ступінь доктора технічних наук, має вче
не звання професора, є членом спеціалізованої ради із за
хисту дисертацій.
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