
«Гірський» 

2 зміна «Artek Holidays» 
14 червня – 27 червня 

Літо кличе тебе в гори! Літо кличе тебе в дитячий табір «Гірський»! 5-зірковий готель «Radisson Blu Resort» традиційно 
відчиняє свої двері артеківцям та насиченій програмі табору «Артек-Буковель». 

Комфортні умови проживання, 5-разове збалансоване харчування, купання в басейні, прогулянки затишними стежками в 
самому серці Карпат – це беззаперечні переваги відпочинку. Проте артеківці не здатні зупинятись на досягнутому і 
прагнуть провести справжню різнобарвну програму, адже на них очікують цікаві спортивні змагання, творчі майстер-
класи, оригінальні творчі виступи на головній сцені табору. Усі діти обов’язково матимуть нагоду відвідати свято «З Днем 
народження, "Артек-Буковель!"», організоване в рамках V Фестивалю дитячої творчості «Буковельський зіркафест». 

Протягом усієї зміни з вами поруч будуть іноземні волонтери, всі зусилля яких будуть спрямовані на ефективне й 
доступне вивчення мов, бо це, дійсно, є не так важко, а навпаки цікаво та весело.  

Перетворимо суворі літні будні на справжні «Artek Holidays»! Тільки разом ми зуміємо створити щодня незабутнє свято 
відпочинку!  

Основні заходи: 

загальноартеківські: свято «З Днем народження, "Артек-Буковель!"»; флешмоб «Artek – forever»; creative presentation of 
the squats «My greetings, Artek-Bukovel»; sports and entertaining game «Artek Olimpic Games»; змагання з артболу й 
футболу; competition and exhibition «Artek in 2030»; TED talks «Artek and Me: History and Reality»; конкурс масового 
артеківського танцю «Танцює "Артек"»; 

табірні: церемонія відкриття зміни, maze quest «Artek-Bukovel: step by step»; evening campfire «The Habits of Happiness»; 
erudite show «The Best English Speaker»; гуртки і творчі майстерні; розважально-ігрова програма «Смачно по-українськи»; 
leaders courses «3 myths about the future of work», купання в басейні; інклюзив-тур горами Говерла, Довга; екскурсії в 
Яремче та Верховину; multi-activity «Your elusive creative genius», instagram challenge «My Squad»; music ring «Beethoven, 
The Rolling Stones, Coldplay»; artek dance marathon «All Together Dance»; business game «My feature job»; game program 
«Alice in Wonderland», startin-show «Summer 2019: loading»; фольк-паті «Наші люди всюди!»; презентація «Книги рекордів 
"Артек-Буковель"»; 

загонові: english club «Easy Learning»; musical sketches "Illustrations of songs", auction of ideas "Will machines replace 
humans?", brain-ring "Planet Artek", прощальний загоновий вечір «Артеківець – сьогодні, артеківець – завжди!». 

Спеціальний проект – V Фестиваль дитячої творчості «Буковельський зіркофест» (14 червня -16 червня). 

3 зміна «Artek Unites Us» 
28 червня – 11 липня 

«Artek Unites Us» - саме таке кредо ІІІ зміни в дитячому таборі «Гірський». В «Артеку» безперечно стираються межі та 
кордони поміж людьми. Рухатись назустріч своїм дитячим мріям задля досягнення вагомих цілей – ось важлива складова 
артеківської педагогіки. 

На цьому шляху нам допомагають іноземні волонтери, що відкривають світ шляхом вивчення англійської мови, роблячи 
цей процес динамічним та захоплюючим. Вожаті, працюючи зі своїми загонами, здатні організувати насичену колективну 
діяльність: творчі виступи, участь у спортивних змаганнях, спільні походи в гори. Протягом зміни ви матимете нагоду 
випробувати сили, взявши участь в популярних буковельських розвагах: катанні на катамаранах та велосипедах, 
веломобілях, боулінгу,  аерохокеї, екстрім-парку. Щоденні візити до басейну стануть окрасою відпочинку.  

Фестиваль гумору «Kids Fun Fest» доповнить артеківську зміну гучними оплесками та сміхом. Провідні автори та 
сценаристи сучасних гумористичних команд нашої країни проведуть автограф-сесії, майстер класи та творчі зустрічі з 
юними артеківцями та подарують шквал позитивних емоцій, гарного настрою та незабутніх вражень від авторів. 

«Артек» об’єднує нас. Переконайтесь в унікальній формулі успіху легендарного табору. 

Основні заходи: 



загальноартеківські: creative presentation of the squats «Artek Generation is coming»; спортивно-розважальний марафон 
«Зустріч на Олімпі»; змагання з артболу й футболу; церемонія відкриття й закриття ІV Фестивалю дитячої книги «Читай 
українське!»; конкурс масового артеківського танцю «Танцює "Артек"»; театр життя «Підліток і світ»; 

табірні: quest «Artek-Bukovel: Step by Step»; brain ring «World around us», пізнавальний поєдинок «Україна та світ»; aqua-
show «In Search of Treasures»; контрольно-туристичний маршрут «Артеківська гонка»; купання в басейні; інклюзив-тур 
горами Говерла, Довга, на полонину Томнатик; fair of creativity «Our Hobbies»; photo challenge «What interests you?»; 
multi-activity «Your elusive creative genius», leaders courses «Why we need to imagine different futures?», творчі лабораторії 
та гуртки; music ring «Bach, Presley, Muse»; folk-party «Fest.UA»; multi-activity «The surprising science of happiness», business 
game «My feature job», game program «Alice in Wonderland», dance marathon «Non Stop Dance»; масовка «Артеківське 
покоління»; презентація «Книги рекордів "Артек-Буковель"»; 

загонові: english club «Easy Learning»; IQ-challenge «How music crosses cultures and empowers communities», campfire 
evening «Youth Development»; invention time «My journey to thank all the people for my morning breakfast»; drawings 
competition «How great leaders inspire action?». 

Спеціальний проект – ІІ дитячий гумористичний фестиваль «Kids Fun Fest» (3 липня - 7 липня). 

4 зміна «Artek Fantastic Land» 
12 липня – 25 липня 

Улітку «Артек-Буковель» є місцем, що притягує людей з різних куточків світу. Вони всі для нас є цікавими. Але  ми  не 
забуваємо й цінуємо культуру нашої країни. Великий скарб для нашої держави становить літературна спадщина, а хто як 
не письменники сьогодення зможуть допомогти нам доторкнутись до цього таємничого світу. Хто знає, можливо хтось із 
нас у майбутньому стане прогресивним поетом чи автором світових бестселерів?) Традиційно на Фестиваль дитячої книги 
в гості до артеківців завітають сучасні письменники. Зустрічі з ними стають важливою окрасою відпочинку, а селфі 
прикрашатимуть Вашу фотоколекцію спогадів про літо 2019!  

Не забуваймо й про традиційні форми артеківського дозвілля: походи в гори разом із своїм загоном та вожатими, 
неординарні заняття англійської разом із іноземними волонтерами, купання в басейні та Озері Молодості, підготовка до 
змагань з артболу та футболу. А ще романтичні вечори біля багаття з гітарою та улюбленими піснями. А ще неймовірні 
буковельські розваги для дітей: екстрім-парк, катання на велосипедах, катамаранах, випробування різноманітних 
атракціонів. Крім того, пізнавальні екскурсії дивовижними гуцульськими містечками Яремче та Верховиною, що 
неодмінно збагатять Ваш світогляд. 

Зміна в дитячому таборі «Гірський» стане приємною несподіванкою для кожного, хто прагне поєднати активний 
екстремальний відпочинок із затишними та спокійними вечорами, сповненими артеківської атмосфери! 

Основні заходи: 

загальноартеківські: церемонія відкриття й закриття ІV Фестивалю дитячої книги «Читай українське»; спортивно-
розважальна програма «Artek-Bukovel Champions League»; змагання з артболу й футболу; creative presentation of the 
squats «Our fantastic team»; video blog competition «Once upon a time in Artek»;  

табірні: quest «Artek-Bukovel: Step by Step»; erudite show «I Know Everything»; aqua show «Treasures of the Carpathian 
Mountains»; sport time «Camp Records»; live journal «Artek Мedia Fest»; купання в басейні; інклюзив-тур горами Говерла, 
Довга; екскурсії до Верховини та Яремче; купання в «Озері Молодості»; campfire evening «What makes o life good?»; хобі-
клуби; fair of creativity «Talents are among us», music ring «Mozart, ABBA, 50 cent», artek dance party «Musical Marathon»; 
артеківська масовка «ArtHollywood»; multi-activity «Why should you read "Fahrenheit 451"?», game program «Alice in 
Wonderland», business game «My feature job», dance battle marathon «It’s DISCO time»; презентація «Книги рекордів 
"Артек-Буковель"»; 

загонові: english club «Easy Learning»; teambuilding «Our Artek family», intelligence podium «Why we do what we do?»; 
illustration contest «The puzzle of motivation»; group discussion «Reading Ebooks: pros and cons»; game-competition «Minute 
of Glory», invention time «Our future depends on us». 

Спеціальний проект – ІV Фестиваль дитячої книги «Читай українське» (18 липня - 21 липня). 

5 зміна «Winners. Sport. Artek» 
26 липня – 8 серпня 



Кожен із нас часто замислюється над тим, як можна подбати про своє здоров’я, як відомим спортсменам вдається 
досягати таких неймовірних результатів і чи можна мені почати свій шлях до здорового способу життя? Раніше ці питання 
лишались без відповіді. Проте тепер кожен хлопчик та дівчинка мають нагоду отримати відповіді на ці та інші питання 
особисто від іменитих спортсменів, що представляють Україну на найбільш престижних спортивних змаганнях світу. 
Місце зустрічі незмінне - це «Артек-Буковель». Відтепер у «Гірському» також проходить тематична зміна «Winners. Sport. 
Artek»!  

Основні заходи: 

загальноартеківські: спортивно-пізнавальна гра «На шляху до олімпійських рекордів»; аква-шоу «У пошуках скарбів»; 
creative presentation of the squats «Our Team»; фестиваль гри «Дивися на мене й повторюй за мною!»; фестиваль 
агітбригад «Здорова нація – ось наш вибір»; театр життя «Підліток і світ»; змагання з артболу й футболу;  

табірні: quest «Artek-Bukovel: Step by Step»; свято творчості «АRT-простір»; співочий турнір табору «Зоряний дует»; вечір 
біля багаття «Артеківська дружба – назавжди!»; контрольно-туристичний маршрут «Артеківська гонка»; erudite-show 
«Спортивний бліц»; sport time «I’m a champion»; купання в басейні; інклюзив-тур горами Говерла, Довга, на полонину 
Томнатик; laboratory of creativity «My little Van Gogh», екскурсії в Яремче та Верховину; music ring «Beatles, Jackson, 
AC/DC»; хобі-клуби; artek dance party «King of dace party»; dj-set «Disco 2000»; business game «My feature job», game 
program «Alice in Wonderland», folk party «Ukraine Dance»; презентація «Книги рекордів "Артек-Буковель"»; 

загонові: english club «Easy Learning»; mind sketches «The day after tommorow. What can U change?», group discussion 
«What should I do for winning?»; group discussion «Sport Career: pros and cons»; multi-activity «Game Time», teambuilding 
«My Squad»; invention time «How can I do our future better?»; game program «Look and repeat after me!». 

Спеціальний проект – свято спорту «Буковельські рекорди» (1 серпня - 4 серпня). 

6 зміна «P.S. Artek Summer» 
9 серпня – 22 серпня 

Літо завершується. Проте не завершується наш океан позитивних емоцій та вражень! Зручний та затишний «Radisson Blu 
Resort» та дитячий табір «Гірський» запрошує насолодитись останніми миттєвостями яскравого літнього відпочинку. Пісні 
під гітару, жарти друзів, поради вожатих – усе це ваш дружній загін, що готовий вирушити в ще одну захопливу подорож 
світом «Артек-Буковель». 

Атмосферні масовки та дискотеки, стилізовані вечірки подарують вам заряд бадьорості. Спортивні змагання з артболу та 
футболу додадуть спортивної пристрасті та азарту. Що вже говорити про купання в басейні та «Озері Молодості»? Ці дні 
стануть окрасою всього літа! 

А ще на вас очікує «Іst Artek Music Festival» – творчі зустрічі з досвіченими співаками, які розкажуть вам, як правильно 
вести тернистий шлях сольного виконавця чи гурту, на що треба звертати особливу увагу при веденні активної діяльності 
на сцені та як досягти успіху. 

«P.S. Artek Summer» - це ще одна унікальна нагода відчути себе частиною великої планети «Артек-Буковель». Побувавши 
на ній хоча б один раз, хочеш повернутись сюди знову і знову. І ми впевнені, що знову зустрінемось усі разом! 

Основні заходи: 

загальноартеківські: «Bukovel Music Fest»; reative presentation of the squats «Here we are, Artek!»; фестиваль 
інсценізованої пісні «АrtekVision»; толока добра «З "Артек-Буковель" у серці»; змагання з артболу й футболу; 

табірні: ігрова програма «Смачно по-українськи!»; урочиста церемонія до Дня Незалежності України; quest «Artek-
Bukovel: Step by Step»; music ring «Bach, Presley, Muse»; erudite show «At the top of knowledge»; спортивно-розважальна 
гра «Спортландія по-буковельськи»; купання в басейні, інклюзив-тур горами Говерла до Дня Незалежності України; 
екскурсії в Яремче та Верховину; гуртки й творчі майстерні; іnstagram challenge «Me and My Squad»; artek dance «Artek 
Drive»; стилізована дискотека «Disco 2010»; business game «My feature job», game program «Alice in Wonderland», dance 
party «Summer 2019»; презентація «Книги рекордів "Артек-Буковель"»; 

загонові: english club «Easy Learning»; mind sketches "When technology can read minds, how will we protect privacy?", 
invention time «My feature depend on us»; game-presentation «Me and My Talent»; music chart «Songs of Artek»; group 
discussion "Social network: pros and cons"; прощальний загоновий вечір «Артеківець – сьогодні, артеківець – завжди!»; 



Спеціальний проект – «Іst Artek Music Festival» (15-18 серпня). 

 


