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НАРОДНА ХОРОВА КАПЕЛА КПІ ЯК ШКОЛА КОЛЕКТИВНОЇ 
ТВОРЧОСТІ 

У 1975-1981 рр. я був учасником Народної академічної хорової капели 
Київського політехнічного інституту. Офіційно це був колектив художньої 
самодіяльності, який мав призначеного художнього керівника, тричі на тиждень 
проводив репетиції, декілька разів на рік виступав на різноманітних урочистих 
заходах, у квітні-травні робив звітний концерт, час від часу з успіхом брав участь у 
конкурсах. Співаючи у капелі, її учасники долучалися до мистецтва хорового співу. 
Але у капели була і неофіційна сторона, завдяки чому активісти проходили тут 
унікальну школу колективної творчості. 

Капелу було засновано у 1947 р. і у мої часи це вже був колектив з багатими 
традиціями самоврядування. Найважливіші питання вирішували загальні збори 
капели. На загальних зборах обиралася рада капели, до якої входили староста капели, 
його заступник, старости партій (сопрано, альтів, тенорів, басів), відповідальні за 
певні напрями роботи – фото- і кіносектор, культсектор, редактор стінгазети, сектор 
традицій (!), фінстароста. Рада була організатором всього позарепетиційного життя 
капели, а також підтримувала дисципліну, зокрема, могла виключали порушників 
дисципліни зі складу хору. 

Кілька разів на рік капела проводила ряд масових заходів. З них найбільшими 
були поїздка у спортивно-оздоровчий табір КПІ «Сосновий» на Першотравневі свята, 
яка тривала 2–3 дні, і свято «Золотої осені» у другу неділю жовтня, що проходило на 
лісовій поляні поблизу Ірпеню. Кожне свято включало ряд традиційних заходів. У 
«Сосновому» це – ранкова гімнастика, парад партій, жіночий футбол, спортивні 
естафети, «пошук скарбу», «бенкет», чоловічий футбол, пісні всю ніч біля вогнища та 
інші. Під час Золотої осені – спортивні естафети, конкурс живих картин, змішаний 
футбол (у команді дівчата і юнаки, причому по воротах бити можуть тільки дівчата), а 
також суто чоловіча гра в «слона». 

Для активістів участь у підготовці кожного свята, а також виступів на святах 
були унікальною школою колективної творчості. Підготовка починалася з того, що 
збиралася ініціативна група і починала разом думати, висловлювати пропозиції, 
обговорювати ідеї. Причому «думання» часто починалося з пошуку теми для виступу, 
а мало закінчитися сценарієм і планом текстів. Обговорення проходило абсолютно 
вільно – кожен на початковій стадії міг запропонувати що завгодно, розраховуючи, 
що разом або розвинемо ідею, або відкинемо. А оскільки на святах відбувалися 
конкурси, то треба було придумати щось принаймні краще за інших. Вже у зрілому 
віці я зрозумів, що саме у капелі набув навичок вільного обговорення будь-яких 
проблем. Адже бувають колективи, учасники яких бояться сказати щось не те, щоб не 
виглядати «не так».  

До капели КПІ як колективу навчального закладу кожного року приходили нові  
учасники – студенти-першокурсники. Відповідно, у ній співали хористи з різним 
стажем, завдяки чому новачки долучалися до традицій непомітно для себе – 
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наслідуючи приклад старших. У різноманітних заходах брали участь також колишні 
капелісти – інженери, викладачі, науковці. Це теж сприяло передачі хороших 
традицій. У капелі часто бував Володимир Чубинський – автор “Маршу КПІ”, який не 
тільки давав поради старості щодо організації заходів, але й сам їх активно 
організовував і подавав особистий приклад. 

На завершення звертаюся до соціологів з пропозицією про наукове дослідження 
унікального соціального явища, що називається хоровою капелою КПІ. Багато 
матеріалів є, зокрема, у книзі “Капела – співуча родина: історія хору КПІ, спогади і 
творчість капелістів” (Упорядники: С. Цушко, В. Ігнатович. – К.: Унів. Вид-во 
“Пульсари”, 2009. – 591 с.), яка теж є результатом колективної творчості 
капелістів. 


