1 зміна «Space A»
18 червня – 1 липня
Оце так перерва! Скільки ж часу ми не бачилися? Так, наша артеківська планета була на
відстані двох світових років до Буковелю, політ був довгий і нам довелося побути в
ізоляції. Але тепер наш педагогічний десант знову висадився серед Карпатських гір і
готовий до підкорення сердець Ваших дітей.
Кажуть, що якщо захотіти, то можна й в космос полетіти! І ми це зробимо під час першої
зміни: на Ваших дітей чекає незабутня космічна подорож серед планет наповнених
різноманітними заходами, що допоможуть кожній дитині розкрити себе з нових сторін.
Син ніколи не співав? Донька соромиться виступати на публіці? Чи хвилюється коли
знайомиться з новими людьми? Ми допоможемо подолати такі страхи та сприяємо
розвитку нових талантів, про які Ви й не здогадувалися. Відкриття нових світів
відбудеться у супроводі знавців космічної справи, а Ви часто спілкуєтеся з людьми, для
яких небо – це другий дім? – А Ваші діти матимуть таку можливість.
Наш марсохід готовий приймати усіх на своєму борту!
Основні заходи:
табірні: церемонія відкриття зміни «Space A», творчі презентації загонів «Висадка на
планеті А», tik tok візитівка загону «Космос прийом!», пізнавально-розважальний квест
«Комета навколо Артеку. Час польоту - 60 хвилин», інтелектуальний марафон
«Гравітаційно-інтелектуальний зліт», відкриття спортивного клубу «Олімпія», спортивнорозважальна програма «Зоряний час», посвята в артеківці, артеківська масовка
«1…2…3…Ракето, лети!», походи в гори, контрольно-туристичний маршрут «Орбіта
туриста», дискотека «Поза гравітацією», QR квест «Артеківські марсоходці», урочисте
святкування дня народження «Артек-Буковель», конкурс артеківської пісні «Планета
«Артек»», лайтбол, змагання з артболу, черлідингу й футболу, походи в гори, церемонія
закриття зміни.
загонові: інформаційний пазл «"Артек" – історія легендарного табору»; тімбілдінг,
storytelling «Третій вимір артеківських історій», експрес-журнал «Масштаб: Я і Космос»,
еко-акція «Пластик: альтернатива?», вечори біля багаття, екскурсія у етнопарк «Гуцул
Ленд».
Спеціальний проєкт – дні космонавтики «Space Info Fest», фестиваль дитячої
творчості «Буковельський зіркафест».

2 зміна «The Artek Game»
2 липня – 15 липня
Ми готові розпочинати нашу гру! Оголошення учасників: у цій артеківській зміні беруть
участь найталановитіші діти-ігромани разом з професійними ігромайстрами – педагогами
табору «Лісовий». Місце проведення – найживописніший куточок екологічно чистих
Карпат. Головне завдання – отримувати задоволення!
Кожен день зміни присвячений новій грі; щодня загін буде отримувати індивідуальні
завдання за успішне виконання яких, отримає додаткові бали для загальнотабірних

«Лідерських перегонів»; що не день, то новий ребус. Програма зміни адаптована під
кожну вікову категорію та побудована відповідно інтересів юних артеківців. Буде
захоплююче!
Гра збагачує та розбудовує вроджений потенціал кожної дитини до навчання. Як за
останні кілька десятиліть дослідження неодноразово продемонстрували, що ігровий
досвід - це не тільки веселощі, не просто спосіб проведення часу на шляху до дорослого
віку. Саме тому граємо разом та водночас вчимося бути більш самостійними, кмітливими
та винахідливими!
Основні заходи:
табірні: урочиста церемонія відкриття зміни, творчі презентації загонів «АртекТетріс.
Загони в зборі», пізнавально-розважальний квест «Навколо Артека за 60 хв.», tik tok
візитівка загону «Який рахунок?», ігрова карусель «Roblox Center», арт-простір «Юні
таланти Артеку», фабрика талантів «Камера! Мотор!», еко-акція «Майстерня захисника
природи», контрольно-туристичний маршрут «Навігація вказує на територію Дружби»,
посвята в артеківці, QR-квест «У кожного свій скарб», інтелектуальний марафон «Logic
Master», фотокрос «Посміхніться, Вас знімають», український путівник «Смачного»,
масовки, дискотеки, церемонія відкриття спортивного клубу «Олімпія», спортивнорозважальний збір «Легенда спорту», конкурс відеороликів «Я завжди беру собі
відеокамеру», церемонія закриття зміни, лайтбол, змагання з артболу, черлідингу й
футболу, походи в гори.
загонові: інформаційний серпантин «Артек-Буковель» - табір-легенда», тімбілдінг,
екскурсія у етнопарк «Гуцул Ленд», вечори біля багаття.
Спеціальний проєкт – ігровий марафон «Game Surfers».

3 зміна «Я йду в гори і беру з собою…»
16 липня – 29 липня
Карпати – перша асоціація, яка спадає на думку – це гори. Кремезні, величні, ті, що
дихають традиціями…це все про них. За 14 днів ми спробуємо показати Вашим дітям їх
красу, поділитися туристичним досвідом.
Існує вислів «Краще гір можуть бути лише гори, на яких ще не бував» - наша ціль –
допомогти відчути їх дух Вашим дітям, відірватися від метушливих міст та побачити, що
життя складається не лише з «Brawl Stars» чи «Рівердейл», є щось і більше. Біля ватри
зігрівається душа: погляди стають щирішими, історії цікавішими, друзі з табору
залишаються на все життя. Ось така гірська романтика!
Між іншим, цієї зміни ми спробуємо встановити декілька артеківських рекордів. Цікаво ж,
правда? Хоч зміна буде досить насичена, але ми встигнемо побувати на різноманітних
розвагах: пройдемо мотузковий парк, поплаваємо в басейні та озері «Молодості»,
покатаємось на катамаранах, веломобілях, велосипедах, позмагаємось в боулінгу та
аерохокеї, по секрету скажемо, що з’являться нові ще більш захоплюючі розваги. Оце у

нас завдань заплановано… Тому покваптеся запланувати найкращий відпочинок для своєї
дитини.
Основні заходи:
табірні: урочиста церемонія відкриття зміни, творчі презентації загонів «Перший похід»,
пізнавально-розважальний квест «Навколо Артека за 60 хв.», tik tok візитівка загону
«UP!», ігрова карусель «Game Land», арт-простір «Світлофор талантів», фабрика талантів
«Маршрут прокладено по зірках», еко-кросворд «Я. Планета. Життя», контрольнотуристичний маршрут «Золотий кубок Туриста», посвята в артеківці, QR-квест «У
кожного своя вершина», музична панорама «Main Music Header», медіа квест «Insta Run»,
традиційний путівник «Смачного», масовки, дискотеки, церемонія відкриття спортивного
клубу «Олімпія», спортивно-розважальний збір «Крізь терни до зірок», конкурс масового
артеківського танцю, церемонія закриття зміни, лайтбол, змагання з артболу, черлідингу й
футболу, безкінечні походи в гори: похід на гори Довга, Синяк, Говерла, полонини Блажів
та Томнатик.
загонові: інформаційний серпантин «Артек-Буковель» - табір-легенда», тімбілдінг,
брифінг тайм «Про ерудицію», екскурсія у етнопарк «Гуцул Ленд», вечори біля багаття.

4 зміна «Великі артеківські перегони»
30 липня – 12 серпня
Ця зміна саме для майбутніх чемпіонів!
Час для тих, хто звик перемагати та впевнено крокувати до своєї мети, а якщо це перші
кроки на шляху до успіху, то саме ми докладемо усіх зусиль, щоб кожен зміг стати більш
впевненим у собі, навчився здобувати бажане та наблизився до омріяних перемог.
Зміна пройде під девізом «Щодня стаємо кращими!». Допоможуть у цьому відомі
спортсмени сучасності, які вже знають певні ази цієї нелегкої справи та залюбки
поділяться ними з юними артеківцями.
Робота над собою, нові друзі, багато розваг та позитивні емоції, ось що чекатиме у цю
зміну!
Основні заходи:
табірні: урочиста церемонія відкриття зміни, творчі презентації загонів «Бука збирає
команду», tik tok візитівка загону «Команда в зборі», конкурс агіттеатрів «Усе
розпочинається з маленьких кроків», пізнавально-розважальний квест «Навколо Артека за
60 хв.», ігрова карусель «Аліса в країні ігор», арт-простір «Я вмію так!», фабрика талантів
«Прояви талант – живи яскраво», еко-акція «Посади своє дерево», контрольнотуристичний маршрут «Командний дух», посвята в артеківці, QR-квест «У кожного свій
скарб», ерудит марафон «Смартіум», instagram challenge «Фотомозаїка мого загону»,
український путівник «Смачного», масовки, дискотеки, церемонія відкриття спортивного
клубу «Олімпія», спортивно-розважальний збір «Вище! Швидше! Сильніше!», лайтбол,
змагання з артболу, черлідингу й футболу, походи в гори.

загонові: інформаційний серпантин «Артек-Буковель» - табір-легенда», тімбілдінг,
брифінг тайм «Про ерудицію», екскурсія у «Гуцул Ленд», вечори біля багаття.
Спеціальний проєкт – свято спорту «Буковельські рекорди».

5 зміна «Епоха юних великих геніїв»
13 серпня – 26 серпня
Час, що проведений і весело, і з користю! Це однозначно про цю зміну.
Щоденний потік інформації іноді лякає дорослих, і дітей. Але треба крокувати в ногу з
часом, аби досягнути вершин. За ці 14 днів ми будемо розвивати винахідливість і вміння
генерувати ідеї, створимо сприятливе середовище для творчості. Адже, помилково
вважати, що діти ще надто юні, щоб робити перші кроки у бізнесі, ставати відомими чи
будувати себе як особистість. На Ваших дітей чекає ряд заходів та зустрічей, що
сприятимуть розвитку мислення, креативності і почуття соціальної значущості у кожної
дитини. Ми поспілкуємося вживу з тими, хто зміг досягнути успіхів у різних сферах:
бізнесмени, яким вдалося, блогери, яких впізнають, митці та артисти, яких люблять та
отримують задоволення від того чим займаються та спробуємо скласти для кожного
індивідуальну формулу успіху. Кожен унікальний і це чудово, знайдемо підхід і точно
зможемо зацікавити.
«Артек-Буковель» – це місце для тих, хто прагне розвитку! Цій зміні ставте однозначно
свій LIKE!
Основні заходи:
табірні: урочиста церемонія відкриття зміни, творчі презентації загонів «Усі ми різні, але
ми одна артеківська родина», tik tok візитівка загону «Енциклопедія Артеку», конкурс
онлайн мультиплікації «Ми творимо легенду», пізнавально-розважальний квест «Навколо
Артека за 60 хв.», ігрова карусель «Аліса в країні ігор», арт-простір «Ми всі різні, та ми
талановиті», фабрика талантів «Ліга талановитих», еко-кросворд «Зелена хвиля»,
контрольно-туристичний маршрут «Командос», посвята в артеківці, QR-квест «Must
Know», ерудит марафон «Knowledge Power», фотокрос «#kidboss», український путівник
«Прошу до столу», масовки, дискотеки, церемонія відкриття спортивного клубу
«Олімпія», спортивно-розважальний збір «Час спритних», лайтбол, змагання з артболу,
черлідингу й футболу, походи в гори та церемонія закриття зміни.
загонові: інформаційний серпантин «Артек-Буковель» - табір-легенда», тімбілдінг,
брифінг тайм «Будь кращою версією себе», екскурсія у етнопарк «Гуцул Ленд», вечори
біля багаття.
Спеціальний проєкт – idea hub «INFO».

