
2 лютого вшанували пам’ять Андрія Кузьменка …  
ВИХОВНА ГОДИНА ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ 

 

МІНЯЙТЕ СВІТ ДО  КРАЩОГО,  БО ВИ В НЬОМУ ЖИВЕТЕ… 

 
02 лютого в академічних групах А12 (куратор Інна Костюченко), М21 (куратор Євгена Скрипник), 

АЛ13(куратор Наталія Шарпацька), М132 (куратор Ольга  Петришена)  відбулися виховні години 

громадянського спрямування, присвячені  ПАМ’ЯТІ музиканта, шоумена, артиста… Сім років тому 2 

лютого не стало Андрія Кузьменка – Кузьми «Скрябіна». Зараз Кузьму Скрябіна називають іконою 

українського року і звідусіль заголовки кричать про щирість та мудрість Андрія… А талантом він був 

завжди. Патріотом держави був завжди. Був щирим, простим і, водночас, мудрим, закликав до 

патріотизму, взаєморозуміння. 

Андрій Кузьменко не спекулював на патріотизмі, адже вважав, що патріотичні пісні варто писати 

постійно, а не під хронологічне замовлення чи в час націоналістичного буму. Він був дуже талановитим, 

його пісні часто ставали хітами, а його вислови – девізами для сучасної молоді. Будучи відкритою 

людиною, він ніколи не мовчав і завжди міг публічно висловити свою думку, про що й писав: «І ти не бійся 

мовчати, а якщо ж мовчиш, то мовчи, допоки не захочеш кричати...».    

Звучала пісня «МАМ»…і кожен усвідомив, що Кузьма не пішов. Він тут. В кожній зі своїх пісень. 

кожному мудрому слові, яке надихнуло на добре діло, в кожній влучній пораді, яка змінила когось на краще. 

У вмінні цінувати кожний новий день, з нудним дощем за вікном чи з сонцем на стінах. В яскравому 

прикладі для багатьох поколінь… 

Дуже прикро, що розуміємо ми ту цінність людського життя, ту важливість лише тоді, коли втрачаємо людину і не можемо вже більше нічого 

змінити. Та ми повинні продовжити його справу: бути такими, як він, ми повинні не втратити того, що він 

робив, того настрою, тієї мудрості, того бажання до 

життя, до справедливості! Ми повинні викоренити зло, 

несправедливість, брехню, адже за це  він і боровся. 

Пісні Андрія Кузьменка розтоплюють 

найхолодніші людські серця, а його творчість 

обов’язково надихне ще не одне покоління. «Кузьма – 

мудра і проста людина, психолог від природи. Його 

любили і великі, і малі, його поважали всюди, він не 

боявся казати та співати щиру правду! Був простим і 

прикольним чуваком!  

Він назавжди залишиться у нашій пам’яті і у 

наших серцях»…підсумували присутні студенти. 


