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АРТЕКІВСЬКИХ

СИМВОЛІВУ кожного з нас є своє ім'я. Але імен однакових багато. Як же відрізнити одну людину від іншої?
Та дуже просто: для цього в нас є наші обличчя. Імена можуть бути однакові або схожі, а обличчя –
ні. Двох однакових людей на світі немає. Ми всі різні. Саме обличчя відрізняє нас від інших і
підкреслює нашу індивідуальність. От і в Артека з'явилося своє, нове й ні на кого не схоже обличчя.   

Майже двадцять років емблемою Артеку була "ромашка". Вона гарна та яскрава. Але.
"Головасті" маркетологи провели дослідження й з подивом виявили, що наш улюблений Артек
знають багато дітей і батьків, а який вигляд має емблема – майже ніхто. Чому? А тому, що в
старій емблемі не було головного – індивідуальності. Того самого обличчя. "Ромашка" однаково
"підходила" і  Артеку, і будьякому іншому дитячому табору у світі. 

Тепер у нас є своє обличчя, своя індивідуальність. Ми не схожі ні на кого в світі. Ми – Артек.
Ми – Міжнародний дитячий центр, розташований у найкрасивішому місці Криму. Тільки в нас є

море, сонце, гори, парки й пляжі. Тільки на
нашій емблемі є ГораВедмідь,

наш улюблений Ведмедик. 

В�АРТЕКУ НОВА�В АРТЕКУ НОВА

ЕМБЛЕМА!ЕМБЛЕМА!

У�АРТЕКА



Три ва лий час Ар тек не мав влас ної сим -
воліки. Офіційна ар теківська ем б ле ма
з'яви ла ся ли ше 1958 ро ку. Втім ем б ле мою
її мож на на зва ти з пев ним пе ребільшен -
ням: спо чат ку це бу ло зо б ра жен ня ар -
теківсько го знач ка, роз роб ле но го ху дож -
ни ка ми Ленінградсь ко го мо нет но го дво ру.
До по чат ку 60х років цю ем б ле му ши ро ко
ви ко ри с то ву ва ли в оформ ленні як ар -
теківських до ку ментів, так і кор пусів,
стадіонів, май дан чиків то що. Але не за ба -
ром від неї відмо ви ли ся. Ем б ле ма, як ка -
жуть, "не при жи ла ся". На сам пе ред то му,
що нічо го ар теківсько го й ди тя чо го в ній
не бу ло. Не до по мог ло навіть те, що ар -
теківські ху дож ни ки пе ре ма лю ва ли цен т -
раль ний ме дальй он і на да ли не зро зумілій
зе леній горі в йо го центрі об рисів АюДа гу.
Навіть у та ко му ви гляді "ленінградсь ку"
ем б ле му з Ар те ком мож на бу ло пов'яза ти

тільки після про чи тан ня на пи су.     
На ступ на ем б ле ма
– "ар теківська ро -

маш ка" – з'яви -
ла ся на прикінці
70х років. Це
зовсім не та
"ро маш ка", до

якої звик ли

с ь о  г о д н і ш н і
ар теківці. У неї
бу ло всьо го п'ять пе -
лю с ток – усміхне них ди тя чих ли чок. На -
пев но, че рез "не серй озність" на офіційних
до ку мен тах та бо ру її не розміщу ва ли, а ви -
ко ри с то ву ва ли для оформ лен ня значків,
гра мот, дип ломів і кор пусів. Ціка -
во, що в ди зайні ве ли ких і ма лих
ар теківських ме да лей еле мен ти
цієї ро маш ки збе рег ли ся до нині.

1975 ро ку до 50річчя Ар те -
ку  роз ро би ли но ву сим воліку
та бо ру – "ар теківське ба гат -
тя" і герб Ар те ку. Найбільш
вда лим, без сумніву, бу ло
п'яти колірне ба гат тя. До те -
пер "ба гат тяч ко" – зна чок з
йо го зо б ра жен ням – най ба -
жаніша на го ро да для ар теківця. 

На прикінці 80х харківський ху дож -
ник Во ло ди мир Лес няк роз ро бив но ву ар -
теківську ро маш ку, де, замість пе лю с ток,
зо б ра зив дітей, які взя ли ся за ру ки. Цю
гар ну та яс к ра ву ем б -
ле му ви ко ри с то ву -
ва ли як офіційну до
ос тан нь о го ча су.  

З� ІСТОРІЇ
АРТЕКІВСЬКИХ

СИМВОЛІВ

З� ІСТОРІЇ
АРТЕКІВСЬКИХ

СИМВОЛІВЕМБЛЕМА!ЕМБЛЕМА!
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Кон тур зна ме ни то го АюДа гу – найбільш пізна ва ний
сим вол Ар те ку –  при кра сив но ву ар теківську фор му.
Фа сон но вин ки – плід спільної твор чості співробітників
Ди тя чо го цен т ру й кра щих ди зай нерів Ук раїни, які по бу -
ва ли в Ар теці на Фе с ти валі ди тя чої мо ди. 

Ар теківська фор ма – на пев но, най давніша ар -
теківська тра диція,  що за ро ди ла ся 1925 ро ку ра зом із
са мим Ар те ком. Фор ма завжди пе ре да ва ла дух ар -
теківсько го ча су, бу ла ча с ти ною йо го слав ної історії. 

НОВАНОВА
А�У�НАСА�У�НАС

ФОРМА!ФОРМА!
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Зда ва ло ся, що мо же бу ти більш не -
сумісне – спе кот не літо в Кри му й … льо -
до ва ков зан ка. Але як що ти по тра пив в
Ар тек – усе мо же тра пи ти ся. 26 черв ня
ар теківці ста ли учас ни ка ми про ек ту "Ял та
Ice". Йо го ініціато ри –  відо мий фігу рист
Пе т ро Чер ни шов і по пу ляр на ак тор ка
Ана с тасія За во рот нюк. Про ект стар ту вав
на цен т ральній на бе режній Ял ти й  три ва -
ти ме до кінця літа.

Ар теківці по ба чи ли в ролі постійної
ве ду чої льо до во го шоу улюб ле ну "нянь -
ку" Ана с тасію За во рот нюк і  на со ло ди -
ли ся ви с ту па ми  три ра зо во го чемпіона
США з фігур но го ка тан ня Джо на Цим -
мер ма на, відо мих фігу ристів із Ве ли ко -
бри танії Фіону Зал дуа й Дми т ра Су ха -
но ва, три ра зо вої пе ре мож ниці
італійської версії про ек ту "Танці на льо -
ду" Сильвії Фон та на, ба га то ра зо вих
чемпіонів Ук раїни Те тя ни Во ло со жар і
Станісла ва Мо ро за.  Став ок ра сою шоу
унікаль ний но мер ре корд с ме на Кни ги
ре кордів Гіннес са зі стрибків у до вжи ну
че рез ма ши ну на льо ду, май ст ра спор ту
Сергія Яки мен ка. По ра ду ва ли хлопців
своєю май стерністю і жон г ле ри на льо -
ду Аль ф ред і Ма ри на Мо ру си й інші іме -
ниті фігу ри с ти.

ФОРМА!ФОРМА!

АРТЕКІВЦІ
ВИЙШЛИ�НА

ЛІД
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У липні на базі ди тя чо го та бо ру "По льо вий" відбув ся XVI Міжна род ний ае ро космічний фе с ти -
валь "Сузір'я – Ар тек".  Фе с ти валь зібрав по над сімде сят юних кон ст рук торів, авіа і ра ке то мо -
делістів і про сто за хоп ле них ко с мо сом дітей.

Усі дівчат ка та хлопці – при зе ри й пе ре можці Все ук раїнських кон курсів і зма гань, про ве де них
Ук раїнським мо лодіжним ае ро космічним об'єднан ням "Сузір'я". Про тя гом фе с ти валь ної зміни
юні ко с мо нав ти, що пред став ля ють усі регіони Ук раїни, обміня ли ся досвідом, зустріли ся з ко с -
мо нав та ми й космічни ми кон ст рук та ми і, звісно ж, чу до во відпо чи ли.

21 черв ня, у пер ший літній пе резмінок, відбув ся тра диційний День ар теківсько го во жа то го.
На вко ло ве ли ко го Ба гат тя друж би зібра ли ся во жаті  всіх по колінь, щоб по ба чи ти тих, ко го в бу -
день зустрічаєш рідко, поспіва ти  улюб ле них пісень, зга да ти ве селі ар теківські історії. Од ним
сло вом – інших по ди ви ти ся й се бе по ка за ти.

Се ред VIPгос тей во жатсь кої вечірки бу ли по етпісняр Юрій Риб чинсь кий, співак Віктор
Павлік і гурт "Експре зи ден ти". Во ни не тільки ве се ли ли ся ра зом з ар теківця ми, але й ра ду ва -
ли їх своїми пісня ми.

На ве ли ко му те левізійно му ек рані під не фор маль ний во жатсь кий гімн "Філо со фи в три над -
цять із по ло ви ною" по ка за ли кіно хроніку з во жа ти ми Ар те ку, по чи на ю чи від 20 років ХХ століття
й до на шо го ча су. 

ЮНІ
КОСМОНАВТИ
ЗУСТРІЛИСЯ�В
«ПОЛЬОВОМУ»

ВЕЛИКЕ
ВОЖАТСЬКЕ
ВОГНИЩЕ

ВЕЛИКЕ
ВОЖАТСЬКЕ
ВОГНИЩЕ
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Я в Ар теці вчет вер те, і кож ну зміну ак тив но
бе ру участь у "Яр мар ках ми ло сер дя". Але
тільки цьо го ро ку змог ла осо би с то по ба чи ти
тих, ко му ми до по ма гаємо. Я на ма га ла ся
поспілку ва ти ся з кож ною ди ти ною й да ти хоч
ма лень ку ча с ти ноч ку своєї лю бові й теп ла,
ад же цим дітям так не ви с та чає ува ги й тур -
бо ти. Я увесь час на ма га ла ся зро зуміти, що
штов хає батьків на та кий жах ли вий вчи нок –
за ли ши ти свою ди тин ку. Ад же діти – най важ -
ливіше в житті, і їм ду же потрібні бать ки!

Корольова Юля (м. Москва, Росія)

На зібрані гроші ми закупили ліки, тому
що севастопольським малятам вони
найбільше потрібні: у цьому Будинку дитини
живуть малюки із серйозними
захворюваннями центральної нервової
системи. Але їм важливі не скільки ліки,
стільки сімейне тепло, адже вони його
позбавлені. Це дуже страшно рости без
мами й тата.  

Кожевніков Сашко (м. Вінниця, Україна)

"Яр�мар�ки�ми�ло�сер�дя"� в� Ар�теці� дав�но� ста�ли� до�б�рою� тра�дицією.� Íа� втор�го�вані� гроші
діти�ку�пу�ють�по�да�рун�ки�для�підшеф�но�го�Бу�дин�ку�ди�ти�ни�в�Ялті.�Íа�6ій�зміні�ар�теківці�з
ди�тя�чих�та�борів�"Лісо�вий"�і�"Річко�вий"�роз�ши�ри�ли�ге�о�графію�до�б�рих�справ�і�взя�ли�під
свою�опіку�ще�й�Се�ва�с�то�польсь�кий�бу�ди�нок�ди�ти�ни.�Ар�теківці�зібра�ли�1800�гри�вень�і�на
ці�гроші�за�ку�пи�ли�ліки.

ПОДІЛИСЬ
ТЕПЛОМ
СЕРЦЯ

ПОДІЛИСЬ
ТЕПЛОМ
СЕРЦЯ
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АНДРАНІК�АЛЕКСАНЯН
ПРЕДСТАВИТЬ�УКРАЇНУ НА�

АНДРАНІК�АЛЕКСАНЯН
ПРЕДСТАВИТЬ�УКРАЇНУ НА�

"ДИТЯЧОМУ�ЄВРОБАЧЕННІ”�"ДИТЯЧОМУ�ЄВРОБАЧЕННІ”�
14�черв�ня�в�Ар�теці�відбув�ся�відбірний�тур�за
пра�во�пред�став�ля�ти�Ук�раїну�на�Міжна�род�но�-
му� пісен�но�му� кон�курсі� "Ди�тя�че� Євро�ба�чен�-
ня2009".�У�національ�но�му�фіналі�бу�ли�пред�-
став�лені�15�учас�ників�зі�всіх�регіонів�країни.
Тріум�фа�то�ром�став�11річний�Ан�д�ранік�Алек�-
са�нян�із�Хмель�ниць�ко�го�із�са�мостійно�на�пи�са�-
ною�піснею�"Три�то�полі,�три�сур�ми".�



Ми не дар ма на зва ли Ан д раніка "тріум фа то -
ром". Юний по до ля нин став пе ре мож цем двічі.
Крім пра ва пред став ля ти Ук раїну на Міжна род но му
пісен но му кон курсі, він за во ю вав ще й приз гля -
даць ких сим патій Ар те ку. 

Путівку на "Ди тя че Євро ба чен ня" пе ре мож цеві
вру чи ла прем'єрміністр Ук раїни Юлія Ти мо шен ко.
Ра зом з ар теківця ми во на уваж но сте жи ла за всіма
ви с ту па ми й не шко ду ва ла до лонь для оп лесків.
Решті учас ни кам фіна лу во на від імені уря ду теж по -
обіця ла путівки – в Ар тек, на на ступ не літо. По да ру -
нок ду же до речі. Ад же юні ар ти с ти, не зва жа ю чи
на три ва ле пе ре бу ван ня в та борі, так і не встиг ли
посправжнь о му на со ло ди ти ся Ар те ком. Ко ли їхні

ро вес ни ки хо ди ли в по хо ди, гра ли ся й бра ли участь
у різних зма ган нях, кон кур сан ти удо с ко на лю ва ли
свою май стерність: вив ча ли во кал, хо рео графію,
ак торсь ке ми с тецтво. Їм навіть у морі ку па ти ся не
доз во ля ли – щоб, не дай Бо же, ніхто не за хрип.
Прав да, після фіна ль но го кон цер ту хлопці відірва -
ли ся по повній про грамі.  

За ува жи мо, що Ан д ранік Алек са нян на ма гав ся
по тра пи ти на "Ди тя че Євро ба чен ня" ще торік.  Але
тоді до фіна лу не дійшов. Не зва жа ю чи на це, він не
опу с тив рук і все ж домігся сво го: "Ме не на зва ли на
честь відо мо го у Вірменії пол ко вод ця, – ка же хлоп -
чик. –  То му я силь ний, мужній і вза галі всьо го до ма -
га ю ся сам!" 



артек 9/200910

А домігся він ба га то чо го. У свої 11 років Ан д -
ранік уже встиг ви бо ро ти 1е місце й зо ло ту ме -
даль на Міжна род но му те ле кон курсі "Півден ний
ек с прес", 1е місце на Міжна род но му кон -
курсіфе с ти валі "Ве с премські ігри" (Угор щи на).
2007 р. він став пер шим на Все ук раїнсько му ди тя -
чо му му зич но му кон курсі май бутніх зірок "Діти
Сон ця", Все ук раїнсько му фе с ти валі "Моя
Вірменія" і Міжна род но му фе с ти валікон курсі
"Надія Євро пи" (Росія)... Спи сок мож на про дов -
жи ти. Та кож йо го виз на ли гідним Премії Пре зи -
ден та Ук раїни "Зірка Ук раїни". 

Не зва жа ю чи на це, хлоп чик но са не за ди рає,
про що свідчить ве ли чез на кількість друзів, як у
рідно му Хмель ниць ко му, так і в Ар теці. До речі,
Ан д ранік – бу ва лий ар теківець. Він уже відпо чи -
вав у Ар теці 2008 ро ку й навіть ви с ту пив пе ред
ар теківця ми на га лакон церті "Зо ря ний круїз".  

А ще в ма лень ко го Ан д раніка ду же ве ли ке
сер це. Він уже встиг вла ш ту ва ти кілька бла -
годійних кон цертів "Дітям ву лиці". Зібрані гроші
пе ре ра ху ва ли на будівництво ди тя чо го бу дин ку в
Хмель ниць ко му.

Фінал "Ди тя чо го Євро ба чен ня" відбу -
деть ся 21 ли с то па да в Києві. Сподіваємо -
ся, що ар теківці всіх країн підтри ма ють
Ан д раніка на шля ху до пе ре мо ги!

Пресслуж ба МДЦ "Ар тек"

Фо то графії 
Олек сан д ра Про ко пен ка та

Ле ва Ав сєєва

Пред став ник Ук раїни на "Ди тя чо му Євро ба ченні"
виз на чив ся шля хом зміша но го го ло су ван ня: 50% –
го ло си те ле гля дачів і 50% – журі.

До скла ду журі ввійшли міністр у спра вах сім'ї,
мо лоді та спор ту Юрій Пав лен ко; міністр куль ту ри і
ту риз му Ва силь Во вкун; рек тор Київської ди тя чої
ака демії ми с тецтв Ми хай ло Чем бержі; на род ний
ар тист Ук раїни, ком по зи тор Олек сандр Злот ник; ге -
не раль ний ди рек тор МДЦ "Ар тек" Бо рис Но во жи -
лов; співа ки Ма ри на Модіна і Ва силь Ла за ро вич.

У СМСго ло су ванні Ан д ранік Алек са нян посів
дру ге місце. Пер ше ж, з пе ре ва гою в 165 балів,  бу -
ло у Саш ка Чер нен ка з Оде си. Вирішаль ни ми ста ли
го ло си журі.

АРТЕКУ –



84 РОКИ!�АРТЕКУ –

Пер ша літня зміна ви да ла ся, чи не най в ро -
жайнішою на яс к раві свя та. Не встиг відгриміти
відбірний фінал "Ди тя чо го євро ба чен ня – 2009",
як всьо го за  два дні ар теківці зно ву зібра ли ся на
го ло вно му май дані "Лісо во го". Цьо го ра зу для
то го, аби ве се ло відзна чи ти 84ий День на ро -
джен ня улюб ле но го Ар те ку.

Це був су персь кий кон церт! Для ар теківців
співа ли Гай та на, На та ля Бу чинсь ка, Ма ри на Пар -
хо мен ко, Надія До рофєєва, Alir та інші. Ніко го не
за ли шив бай ду жим те атр ес т рад ної пісні "Аб со -
лют" (м. Лу ганськ), гру па "Baby sound" (м. Оде са),
ко лек тив "Ди тя ча опе ра" (м. Київ) то що. 

Особ ли во по та ла ни ло ар теківцям, котрі на -
ро ди ли ся 16 черв ня – в один день із Та бо ром. Ге -
не раль ний ди рек тор Ар те ку Бо рис Но во жи лов
осо би с то вру чив щас лив чи кам по да рун ки. 

Окрім то го, на святі офіційно пре зен ту ва ли
но ву ем бле му Ар те ку (по дро биці чи тай те на
стор. 2)
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Усім,� усім�ар�теківський�привіт!�Як�що�ви�чи�-
тач� на�шо�го� жур�на�лу,� на�пев�но,� "Ар�тек"� для
вас� не� по�рожнє� сло�во,� а� й� чу�дові� спо�га�ди,
яс�к�раві�вра�жен�ня,�і,�бе�зу�мов�но,�мрії.�

Якось у 60х ро ках ми ну ло го сторіччя учас ни -
ки однієї зі змін за ду ма ли ся, а яким бу де Ар тек у
на ступ но му столітті. Дум ки бу ли най фан та с -
тичніші. Хтось вва жав, що Ар тек пе ре тво рить ся
на центр підго тов ки юних ко с мо навтів, хтось го -
во рив, що обов'яз ко во має бу ти своя космічна
фло тилія, дех то вва жав за не обхідне збу ду ва ти
найбільший у світі спор тив ний ком плекс та най -
кра щу шко лу… Усі свої дум ки діти вик ла ли на ар -
куші па пе ру та за па ку ва ли в спеціаль ну кап су лу у
формі ра ке ти.

Ми нув час. 2000го ро ку, під час свят ку ван ня
75-ої річниці Ар те ку, "ра ке ту ча су" відкри ли. З
яким за хоп лен ням та гордістю діти чи та ли лист
з да ле ко го ми ну ло го і як бу ло приємно, що ду -
же ба га то з то го, про що мріяли ар теківці 60х,
справ ди ло ся. 

Ар тек сьо годні дійсно най су часніший ди тя чий
центр, йо го вва жа ють най кра щим у світі. Що ро ку
він гос тин но прий має близь ко 30 ти сяч дітей з
по над 50 країн світу. Мож на б бу ло за спо коїти -
ся… Але ж ми з ва ми не бу ли б ар теківця ми, як би
так вчи ни ли! 

За мислімо ся, а яким же ми хо че мо ба чи ти
наш улюб ле ний Ар тек, ко ли йо му ви пов нить ся
сто років. От же, за пу с каємо фан тазію, відки -
даємо ба ласт про блем, підклю чаємо до пит -
ливість і… ви ру шаємо в мандрівку ча сом. Курс –
АР ТЕК100!

Рік 2025. У Кри му зібра ли ся ар -
теківці з усь о го світу. Те пер Ар тек не
ли ше ди тя чий центр на бе резі Чор -
но го мо ря, але й міжна род на ме ре -
жа клубів ар теківців різних
країн. Ра до віта ють гос тей

діти та во жаті. Вод но час в Ар те ку відбу вається
ба га то ціка вих за ходів. Спро буємо по бу ва ти на
го ло вних. Ско ри с таємо ся еле к т ро мобіля ми.
Цей еко логічно без печ ний вид пе ре су ван ня у
центрі вже став звич ним та зруч ним. 

Ми проїжджаємо по руч із ком фор та бель ни ми
кор пу са ми. Ди тячі го телі різно го рівня, бо ко жен
має свої сма ки що до відпо чин ку. В онов ле них
пар ках квітнуть рос ли ни, гірські річки не суть про -
хо ло ду, не по далік шу мить лагідне мо ре… 

На ша пер ша зу пин ка – освітній центр. Бу ти
освіче ним для ар теківця – зна чить вміти мис ли -
ти, ви ко ри с то ву ва ти інфор мацію та знан ня для
до б рих і ко рис них справ. Освітній центр – це не -
зви чай на шко ла. Тут не має уроків. Тут є мож -
ливість знай ти не обхідну інфор мацію, по пра цю -
ва ти в ек с пе ри мен таль них ла бо ра торіях, че рез
всесвітню ме ре жу відвіда ти за нят тя у провідних
на вчаль них за кла дах пла не ти. За раз у центрі
про хо дить кон фе ренція юних дослідників, які
пред став ля ють свої на укові ро бо ти. Роз ви ток
інте лек ту, освіченість – од на з го ло вних цінно с -
тей та рис ар теківця.

На ступ ний пункт – спор тив нооз до ровчий
ком плекс. "В Ар те ку діти зай ма ють ся чим за хо -
чуть, а при ро да їх оз до ров лює", –  ка же  З.П.Со -
ловй ов. Ця дум ка за снов ни ка Ар те ку ста ла ще
од ним важ ли вим пріори те том у діяль ності цен т -
ру. Пре красні пляжі та ба сей ни, чу дові тре на -
жерні за ли та спор тивні май дан чи ки, пар кові
ігрові га ля ви ни та
Па лац ми с тецтва з
хобіклу ба ми на

будьякий смак…
Очі розбіга ють -

ся, але ти маєш

АРТЕК�–
100

АРТЕК�–
100

НАШІ�МРІЇ



артек 9/2009 13

зро би ти вибір, чим тобі зай ня ти ся з ко ри с тю для
душі й тіла. Здо ров'я – ве ли кий скарб, який ша -
ну ють й охо ро ня ють в Ар те ку.

Ман д руємо далі. Па лац націй. Ад же з 2009 ро -
ку Ар тек – штабквар ти ра Всесвітньої ди тя чої
ліги націй. Що ро ку тут про хо дить фо рум дітей
світу, під час яко го ко жен має мож ливість ви не с -
ти на об го во рен ня пи тан ня, що тур бу ють дітей йо -
го країни. До ро бо ти Ліги приєдну ють ся пар ла -
мен тарі ба га ть ох країн, фахівці ООН, ЮНЕ С КО,
інших міжна род них ор ганізацій. Про по зиції дітей
є обов'яз ко ви ми для об го во рен ня та вра ху ван ня
при ух ва ленні важ ли вих рішень для всієї пла не ти.

Ми біля Цен т ру ко ор ди нації діяль ності Ар те ку.
Тут роз та шу ва ли ся служ би, які за без пе чу ють по -
вноцінну діяльність міжна род ної ме режі "Ар тек".
На інфор маційно му таб ло привітан ня та про по -
зиція по ста ви ти пи тан ня. Що ж, ско ри с таємо ся
та кою мож ливістю. 

Тож, "Як мож на по тра пи ти в Ар тек?". Путівки в
Ар тек не про да ють. Ко жен має рівну мож ливість
ста ти учас ни ком спеціаль них про ектів в Ар те ку.
Дізнай те ся про зміст про ек ту, ви ко най те кон -
курс не за вдан ня та надішліть йо го до інфор -
маційноаналітич но го цен т ру Ар те ку. Як що ва шу
ро бо ту виз на ють гідною, ви змо же те от ри ма ти
відповідний ва у чер для пе ре бу ван ня в Центрі.
Та кож ви мо же те ста ти учас ни ка ми спеціаль них
те левізійних про ектів, радіошоу та кон курсів і ви -
г ра ти путівку. 

"Чим відрізняється Ар тек від інших ди тя чих
та борів? Чо му вар то їха ти са ме в Ар тек?".
Попер ше, все, що бу де но вим у світі за в т ра,
сьо годні є звич ним в Ар те ку. Най су часніші та ко -
рисні про гра ми та відповідні умо ви до по мо жуть і
чу до во відпо чи ти, і розібра ти ся у собі, своїх
праг нен нях та ба жан нях, да дуть змо гу
виз на чи ти ся із за хоп лен ня ми та
життєвою кар'єрою. Подру ге, Ар тек
про по нує тобі справжню друж бу, яка не
має кор донів та будьяких інших об ме -
жень. У нас ціка во та ве се ло, спокійно та

за тиш но. Ми по ва жаємо сво бо ду кож но го, яка
об ме жується ли ше од ним – сво бо дою та пра ва -
ми інших. Потретє, у те бе є мож ливість бу ти ра -
зом з Ар те ком не ли ше ко рот кий термін, пе ре бу -
ва ю чи у центрі, але й цілий рік, усе твоє ди тин ст -
во та юність, а як що за хо чеш, і все жит тя. Ар -
теківець сьо годні – ар теківець на завжди.

Ще од не за пи тан ня. "А що но во го та ціка во го
є в Ар те ку?". За леж но від то го, що ти шу каєш…

Час на шої мандрівки ви чер па но. Ми по вер -
таємо ся у рік 2009. А справді, що ми шу каємо в
Но во му Ар те ку? Помріймо ра зом. Ми че каємо від
вас про по зицій і ду мок про те, яким має ста ти Ар -
тек. Раді бу де мо співпра цю ва ти у втіленні на ших
праг нень. Ад же мрії ма ють здійсню ва ти ся!

Віктор Книш, ди рек тор Цен т ру пер спек -
тив но го роз вит ку МДЦ "Ар тек"

Ад�ре�са�для�зв'яз�ку:�
Центр�пер�спек�тив�но�го�роз�вит�ку�МДЦ�"Ар�тек"
01033,�Êиїв,�вул.�Âо�ло�ди�мирсь�ка,�71а
email:�mria_artek@i.ua
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Чо�му� ÍАЙ�я�с�кравіша� подія� кож�но�го� ар�-
теківсько�го� ро�ку� –� кіно�фе�с�ти�валь?� Чо�-
му�юні�кіно�гур�ма�ни�–�ÍАЙ�щас�ливіші�ар�-
теківці�на�світі?�Чо�му�кон�цер�ти�пер�ших
лип�не�вих� днів� –� ÍАЙ�ви�до�вищніші� й
ÍАЙ�за�пальніші?� Мож�на� на�во�ди�ти� ти�-
сячі�при�чин,�але�ми�на�зве�мо�тільки�де�-
сять�з�них,�чо�му�XVII�Міжна�род�ний�фе�с�-
ти�валь� ди�тя�чо�го� і� юнаць�ко�го� кіно� "Ар�-
тек"� � по�ло�нив� сер�ця� всіх,� хто� брав� у
ньо�му�участь:

1) Фе�с�ти�валь�унікаль�ний. Це єди ний кіно -
фе с ти валь у світі, що зби рає та ку кількість
юних гля дачів. 

2) Фе�с�ти�валь�міжна�род�ний.�Цьо го ро ку
на ньо му бу ло пред став ле но 25 фільмів з
15 країн, ство ре них в ос танні ро ки для дітей
і юнацтва. У  кон курсній про грамі бра ли
участь 9 най кра щих фільмів для сімей но го
пе ре гля ду  з  Австрії, Біло русі, Ве ли ко бри -
танії, Угор щи ни, США, Франції, Латвії,  Росії,
Польщі. 

3) Фе�с�ти�валь� об'єктив�ний.� Ад же кон -
курсні фільми оціню ва ло два журі: про фесійне
й ди тя че. До  скла ду про фесійно го журі вхо ди -
ли ак тор Ігор Вер ник, ак тор ка Оль га Про -
коф'єва, на род на ар ти ст ка Ук раїни Раїса Не -
дашківська, те ле ве ду ча Світла на Ле онтьєва,
ми с тецтвоз на вець Іри на Зу бавіна, кіно ре жи -
сер Ок са на Бай рак, кіно ре жи сер Євгеній Си -
во конь, кіно д ра ма тург Ва дим Жук, кіно ре жи -
сераніма тор Іван Мак си мов, ак тор Олек -
сандр Лень ков, ак тор ка Вікторія Іса ко ва, ак -
тор ка й суспільний діяч Земфіра Цахіло ва, ак -
тор Ма рат Ба ша ров, ак тор Го ша Ку цен ко, те -
ле ве ду чий Ле онід Яку бо вич. До ди тя чо го журі
ввійшли  юні кіно ар ти с ти й всі діти, які відпо чи -
ва ють в Ар теці (близь ко 3,5 ти сяч).

4) Фе�с�ти�валь�да�рує�зустрічі. Кіно фе с ти -
валь ний тиж день дав змо гу ар теківцям не
тільки бу ти по руч, але й по го во ри ти зі зна ме -
ни ти ми й улюб ле ни ми ак то ра ми, про дю се ра -
ми, те ле ве ду чи ми, се ред яких як ле ген ди ра -
дянсь ко го кіно (Лев Ду ров), так і зіроч кипо -
чатківці (Ка тя Стар шо ва, ко т ра зігра ла Пу гов ку
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в серіалі "Та ту севі
донь ки"). 

5) Фе�с�ти�валь�пер�спек�-
тив�ний.� Що ро ку він по чи -
нається із прескон фе ренції, на якій горді й
щас ливі ор ганіза то ри за ги на ють пальці, пе ре -
ра хо ву ю чи но во вве ден ня й грандіозні пла ни.

Бо рис Но во жи лов (ге не раль ний ди рек тор
МДЦ "Ар тек"): "На ступ но го ро ку ми пла нуємо
пе ре не с ти кіно фе с ти валь на міжна род ну
зміну, тоді кіно ди ви ти муть ся діти при наймні з
60 країн світу. У пер спек тиві, я при пу с каю, Ар -
тек бу де фор му ва ти мо ду на ди тя че кіно". 

Вікторія Лукіна (про дю сер фе с ти ва лю):
"Ноухау фе с ти ва лю – спільний про ект із
зіркою. Цьо го ро ку прой дуть творчі май стерні
"Скла де мо каз ку ра зом", "Каз ка із зіркою".

6) Фе�с�ти�валь�за�де�ри�ку�ва�тий.�Щорічно в
рам ках кіно фе с ти валь но го
тиж ня зіркові гості мо -
жуть поз ма га ти ся, а
точніше – по беш -
ке ту ва ти ра зом з
дітьми й во жа ти -
ми Ар те ку під
час тра диційно го
ак вашоу. 

7) Фе�с�ти�валь�ди�вує.
Цьо го ра зу кіно фе с ти валь
вста но вив ре корд: у йо го рам ках бу ло про -
ве де но 100 май стеркласів і твор чих
зустрічей ар теківців зі зна ме ни ти ми й
улюб ле ни ми кіно ме т ра ми. 

8) Фе�с�ти�валь
по�вчаль�ний.�Упер ше в
йо го про грамі, крім тра -
диційних май -
стеркласів, прой шли
творчі май стерні з ме -
т ра ми кіно ми с тецтва.
Тут хлопці ос во ю ва -
ли пре му д рості

та ких про фесій,
як кіно к ри тик,
ху дож -
никди зай -
нер,

кліпмей кер,
аніма тор і
ак тор. Одні
із най я с -
кравіших
твор чих
зустрічей

бу ли 
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при свя чені тон ко щам ак торсь кої май стер -
ності. Гос тя ми ар теківців ста ли Олек сандр
Лень ков, Ігор Вер ник, Вікторія Іса ко ва. На
май стер нях ди ву ва ли ся й роз ши рю ва ли свій
кру гозір не тільки хлопці, але й "зіркові" учи -
телі, на при клад, та кий вис но вок зро бив на -
род ний ар тист Росії Олек сандр Лень ков: "Ме -
не що ра зу вра жає, наскільки всі діти рівно та -
ла но виті і як все, прид ба не в ди тинстві, за ли -
шається на завжди в схо ви щах на шої все -
силь ної пам'яті. Я пра цюю на май бутнє.

НАША�ДОВІДКА

АРТÅÊ�²� Ê²ÍÎ
Артек і кіно – поняття нероздільні. Уже 1926

року на замовлення Всеукраїнського кіно -
фотоуправління знаменитий поет Володимир
Маяковський пише сценарій фільму "Діти",
події якого відбуваються в нашому таборі.
Звісно, фільм знімали в Артеці. 1928 року ця
стрічка вийшла в широкий прокат. У 20ті роки в
Артеці зняли ще одну "маяковську" кінострічку.
Цього разу це була екранізація відомого вірша
про професії. Пам'ятаєте, "Всі професії
потрібні, всі професії – важливі..." Потім на
території Табору зняли більше сотні художніх і
документальних кінофільмів. 

Ці стрічки можна розділити на дві категорії.
Перша – це фільми про Табір. При цьому не
завжди він називається Артек. Наприклад, у
фільмі "Здрастуйте, діти" (1962 р.) дія
відбувається в безіменному "новому таборі". У
фільмі "Пасажир з Екватора" фігурує чомусь
табір "Каскад", хоча в кадрі саме Артек, та й за
кадром звучать найсправжнісінькі артеківські
пісні. Є фільми, де йдеться безпосередньо про
Артек – "Новий Гуллівер" (1935), "Щаслива
зміна" (1936), "Військова таємниця" (1958).

Друга категорія – фільми, зняті на
артеківській натурі, сюжет яких не пов'язаний з
Табором взагалі. Адже Артек – ідеальний
знімальний майданчик: гарна природа,
мальовничі пейзажі, багато сонячних днів і
відсутність курортників, які в будьякий момент
можуть влізти в кадр. В Артеці знімали зокрема
історичнопригодницькі фільми "У пошуках
капітана Гранта" (1985),  "В'язень замку
Іф" (1988), "Царське полювання" (1990),
"Одіссея капітана Блада" (1991), "Серця трьох"
(1992) тощо.
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Уміння пе ревтілю ва ти ся, яке на бу ва ють юні
ар теківці, мо же сплив ти в не сподіваній си ту -
ації че рез ба га то років". 

9) Фе�с�ти�валь� іде�в�но�гу�з�ча�сом.
Увесь світ ап ло дує польсь ко му анімаційно му
кіно. А "Ос ка ри" і всесвітнє виз нан ня у польсь -
ких ре жи серіваніма торів? Чу до во! В Ар теці
всі див лять ся польсь кий анімаційний серіал
"Вед ме жаФан та зер", пред став ле ний Єжи
Ону хом, рад ни ком по соль ст ва Польщі в Києві.
У кіне ма то графі "колірна" ре во люція, і ко лишні
чор нобілі фільми, як "Відне сені вітром" і
"Фан фанТюль пан", ста ють ко ль о ро ви ми. Чу -
до во! Олексій ДівєєвЦер ков ний пред став ляє
в Ар теці пер шу  ук раїнську "роз фар бо ва ну"
кар ти ну "У бій ідуть ли ше ста рі".

10) Фе�с�ти�валь�ок�ри�ляє. На май стеркла -
сах з улюб ле ни ми ак то ра ми

діти ро зуміють, що хо чуть
пов'яза ти своє жит тя з
кіно, а улюб лені ак то ри
усвідо млю ють, як

потрібен ди тя чий кіне ма -
то граф. Як відзна чив ак тор

Ігор Вер ник, тільки "про ме ни -
с та енергія ди тя чо го ща с тя"

мо же на дих ну ти нас на
будьякі по дви ги й на пов -

ни ти світлом спра -
ву, якій ми при -

свя чуємо своє
жит тя.

Â²ТАЄМÎ!

У�результаті�голосування�великого�дитячого�журі�названо�переможців�у�номінаціях:
"Íайзахоплюючий�фільм" –  к/ф "Казки на ніч", США, режисер Адам Шенкман;
"Íайдобріший�фільм"– к/ф "Валлі",  США,  режисер Ендрю Стентон;
"Íаймудріший�фільм"�–�к/ф "Штучки", Польща, режисер Анджей Якимовски;
"Íай�–�найкращий�фільм"�–�к/ф  "Привіт, Кіндер!", Росія, режисер Мілена Фадєєва.

Рішення�дорослого�професійного��журі��визначило�переможців�у�номінаціях:
"Êращий� фільм� для� сімейного� перегляду"� –� "Дванадцяте літо", Росія, режисер Павло

Фаттахутдінов;
"Êращий� фільмказка"� –� "Таємниця Мунакра", Великобританія – Угорщина – Франція,

режисер Габор Чупо;
"Êращий�пригодницький�фільм"�–�"Маленькі розбійники", Латвія – Австрія, режисер Арманд
Звирбуліс.

Головну� нагороду� фестивалю� Гранпрі,� за� рішенням� професійного� журі,� вручили
польському�фільму�"Øтучки",�режисер�Анджей�Якимовски.

Олек сан д ра Уль я но ва
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Катя до Артеку потрапила вперше, і планета
вічного дитинства полонила її серце своєю
стихією дружби й упорядкованими
веселощами щоденних концертів, дискотек,

екскурсій і походів.

Пуговка переконана, що наступного разу
хотіла б жити не в гостьовому корпусі з
бабусею, а разом з дітьми, аби стати
справжнім артеківцем.
–� Êатю,� тобі� хотілося� б� прожити� всю

зміну�в�таборі�разом�з�дітьми?
– Дуже хотілося б. Тут так весело, багато

всього відбувається, і всі при цьому одне з
одним дружать.
–� Що� б� ти� хотіла� залишити� собі� на

пам'ять�про�Артек?
– Кепку! І хустинку, – посміхається Катя,

тоді як бабуся Тетяна Юріївна діловито
зав'язує поверх задерикуватих хвостиків
артеківську хустинку – подарунок
редакції журналу "Артек".

Катрусі часто доводиться
обводити своє ім'я сонечком у
блокнотах мисливців за зірковими
автографами. І в Артеці навколо
милої Пуговки постійно нишпорять
захоплені шанувальники серіалу.

Однак Катя впевнена, що зіркова
хвороба – не для неї.
–� Як� вважаєш,� чому� деякі� артисти

занедужують�на�зіркову�хворобу?

(ЗУБÍ²�М²ФÈ�ТА�ДУ�ЖÅ�ÂÅ�ЛÈÊ²�СÅ�Ê�РÅ�ТÈ)

Íай�сим�па�тичнішою� ок�ра�сою� XVII� Міжна�род�но�го� кіно�фе�с�ти�ва�лю� "Ар�тек"� � ста�ла� вічно
усміхне�на�Êа�т�ру�ся�Стар�шо�ва.�Се�мирічна�ак�тор�ка,�відо�ма�ша�ну�валь�ни�кам�серіалу�"Та�ту�севі
донь�ки"�як�Ïу�гов�ка,�звіда�ла�всі�при�на�ди�зо�ря�но�го�кіно�тиж�ня:�по�беш�ке�ту�ва�ла�на�ак�вашоу,
пе�ре�знай�о�ми�ла�ся�з�усіма�юни�ми�й�до�рос�ли�ми�ко�ле�га�ми,�які�приїха�ли�на�фе�с�ти�валь,�а�та�кож
по�спо�с�теріга�ла�за�по�бу�том�ар�теківців.�

КАТЯ�СТАРШОВА:�
НІ �ПАЛЬЦЯМ�ВІЯЛОМ!

КАТЯ�СТАРШОВА:�
НІ �ПАЛЬЦЯМ�ВІЯЛОМ!
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– Бо деякі люди думають, що стали зовсім
великими зірками. А насправді, це може бути й
не так. Я от ніколи не буду задирати носа.
–� Ти� схожа� на� свою� героїню� Ïуговку� з

"Татусевих�доньок"?
– Схожа. Я така ж вигадниця і витівниця.
–�Були�смішні�випадки�на�зйомках?
– Так. На 1 квітня я переодяглася у свого

великого ведмедя Бублика й усіх перелякала.
Ніхто й не здогадався, що замість іграшки на
дивані сиджу я.
–�Бублик�–�твоя�улюблена�іграшка?
– Ні, це Пуговчин улюбленець. Моя

улюблена іграшка – лемур. Бабуся подарувала
його в мої чотири роки. В Одесі ми були в
зоопарку, де я побачила лемура Маргошу,
схожого на мого. Відтоді в мого "вихованця"
з'явилося ім'я.
–�Ходять�чутки,�що,�коли�в�тебе�випали

молочні� передні� зуби,� тобі� для� зйомок
довелося� надягати� пластмасові.� Це
правда?

– Насправді в мене ніколи не було
пластмасових зубів! Це вигадали журналісти.
Їм, напевно, дуже нудно.
–�Твоя�Ïуговка�уже�встигла�закохатися�в

серіалі.� А� Êатя� Старшова� знайшла� свого
лицаря?

– Так. Але ім'я не скажу. Це мій найбільший
секрет.

Від хитрих запитань і надто балакучих
шанувальників Катю ніжно оберігає бабуся
Тетяна Юріївна. Милуючись тим, як вихованка
Центру естетики й краси майже професійно
переморгується з артеківською фотокамерою,
бабуся заодно розповідає мені про успіхи й
звички любої онуки:

– Катя займається фігурним катанням,
вчиться грації в Центрі естетики й краси
"Катюша", читає вірші. 
–� Як� вважаєте,� а� від� цього� не

втрачається�безтурботність�її�дитинства?

– Світ такий  суворий і тяжкий. Несправедливо
залишати дитину наодинці зі школою й двором.
Це і небезпечно, і нецікаво, тому Катя й ходить у
Центр естетики й краси "Катюша" Земфіри
Цахілової. І Катя, і її тітка займаються також
дитячим балетом на льоду в центрі "Алеко".
Катруся брала участь у Міжнародному шоу танців
на льоду в Парижі й посіла друге місце. Хіба
можна втратити безтурботність дитинства серед
захоплених тим же, чим і ти, однолітків?
–�Молода�акторка�більше�спілкується�з

однолітками�чи�дорослими?
– Звичайно, з однолітками. Центр

"Катюша", наприклад, – це яскраве свято
дитинства, клуб за інтересами для найменших
і старших.
–�Êатя�слухняна�дитина?
– Катя дуже тямуща й слухняна. Звичайно, і

характер у неї присутній. Адже вона
народилася в рік Змії, а за гороскопом –
скорпіон.
–�А�як�справи�із�зірковою�хворобою?
– Каті звичайно подобається, коли нею

захоплюються люди, роблять компліменти,
але пальці віялом вона не робить ніколи! 

Олександра Ульянова



Цьо го ро ку до лав кіно а кул увійшли Рус ла на
Пи сан ка, Ос тап Ступ ка, Мак сим Ко но ва лов, Рим -
ма Зюбіна, Віталій Бо ри сюк та інші.  Особ ли ве
за хоп лен ня в уболіваль ників вик ли ка ла чарівна

Ка тя Стар шо ва – Пу гов ка з т/с "Та ту севі донь ки".
Ніби ви прав до ву ю чи підступ ну ре пу тацію акул,

кінозірки не стільки праг ну ли до пер шості,
скільки ка по с ти ли су пер ни кам: на ма га ли ся пе ре -
вер ну ти "во рожі" чов ни, за пли ва ли на чужі
доріжки й за ли ва ли су пер ників справжніми во до -
спа да ми бри зок. Во жаті теж се бе по ка за ли:
замість то го, щоб пли с ти на хи т ро му д рих
на дув них кон ст рукціях, весь час на ма га ли -
ся схо ва ти ся під во дою. На томість

уболіваль ни ки (всіх ко манд од но час -
но) на пе ребій по вто рю ва ли

од не од но му про

ЯК�ДЕЛЬФІНИ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
В�АКУЛ
ВИГРАЛИ

ЯК�ДЕЛЬФІНИ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
В �АКУЛ�
ВИГРАЛИ

НАШ�ФОТОРЕПОРТАЖ
Ці�ве�селі�й�при�кольні�зма�ган�ня�з�вод�но�го�дур�ку�ван�ня,�по�за
вся�ким�сумнівом,�за�хоп�ли�вий� і�азарт�ний� �пункт�кіно�фе�с�ти�-
валь�ної�про�гра�ми.�З�ро�ку�в�рік�про�гре�сує�цей�унікаль�ний,�су�-
то�ар�теківський�вид�спор�ту.�А�про�ти�сто�ян�ня�між�ко�ман�да�ми
"Аку�ли"�(кінозірки),�"Êо�сат�ки"�(во�жаті)�і�"Дельфіни"�(юні�ар�-
теківці)�дав�но�ста�ло�прин�ци�по�вим,�бо�ще�ніко�му,�прин�ци�по�-
во,�не�вда�ло�ся�обігра�ти�ко�ман�ду�дітей.�



артек 9/2009 21

ша х рай ст во й страш ну не спра вед ливість суддів.
Отож іскри с то го азар ту, ве се ло го дур ку ван ня та
жартів бу ло знач но більше, ніж во ди в ба сейні та бо -
ру "Озер ний", де все не по доб ст во й відбу ва ло ся.

У підсум ку дум ки гля дачів і журі кар ди наль но
розділи ли ся. Уболіваль ни ки, спо ку шені ав то гра -
фа ми зірок і за ча ро вані Пу гов чи ною посмішкою,
не жал ку ю чи до лонь, "ви ап ло ду ва ли" пе ре мо гу
"Аку лам", але ав то ри тетні судді, всу пе реч думці
більшості, ого ло си ли пе ре мож ця ми ко ман ду
дітей – "Дельфінів". Про те ар ти с ти що до цьо го не
ду же  й пе рей ма ли ся. Як ре зю му ва ла Оль га
Сумсь ка: "Ак вашоу – це завжди свя то, мо ре
емоцій і дже ре ло ра дості, не за леж но від то го пе -
реміг ти чи ні". 

Фо�то�Îлек�сан�д�ра�Êо�с�ту�ри�і Ле�ва�Ав�сєє�ва

НАШ�ФОТОРЕПОРТАЖ
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–��Âи�до�Ар�те�ку�по�тра�пи�ли�впер�ше.��Тож
які�Âаші�вра�жен�ня�від�на�шо�го�та�бо�ру?

Ар тек – ди во виж не за кліма том
місце – сухі суб тропіки. Тут у літню
спе ку по чу ваєшся на ба га то ком -
фортніше, ніж в інших місцях,
де мені до ве ло ся по бу ва -
ти. При наймні кра ще,

ніж у Сочі чи Ялті. Тут ду же чу до ва та різно -
манітна при ро да. Ко ли порівнюєш це зі

ста ри ми фо то графіями, ро -
зумієш, що це все ру ко твор не,

це по двиг

ЮРІЙ�РИБЧИНСЬКИЙ: �ЮРІЙ�РИБЧИНСЬКИЙ: �

«З�АРТЕКОМ�НЕМОЖЛИВО
РОЗЛУЧИТИСЯ!»

«З�АРТЕКОМ�НЕМОЖЛИВО
РОЗЛУЧИТИСЯ!»

Цьо�го�літа�в�Ар�теці� гос�тю�вав�пре�крас�ний�по�ет,�один�з�фун�да�торів�су�час�ної�ук�раїнської
ес�т�рад�ної�пісні�Þрій�Риб�чинсь�кий.�Ди�во�виж�на�це�лю�ди�на!�Ад�же��за�слу�же�нийпе�ре�за�слу�-
же�ний� і� су�перзірко�вий�–� а� ніякої� тобі� "зірко�вості".�Þрій�Риб�чинсь�кий� із� за�до�во�лен�ням
про�во�див�для�ар�теківців�май�стеркла�си,�ви�с�ту�пав�на�ар�теківських�свя�тах�і�навіть�співав
на�во�жатсь�ких�вечірках.�Ціли�ми�дня�ми�він�не�втом�но�га�няв�Ар�те�ком,�то�му�"відло�ви�ти"�йо�-
го�бу�ло�вкрай�склад�но.�Але�для�на�шої�ко�ре�с�пон�дент�ки�Те�тя�ни�Галь�чук�не�має�нічо�го�не�-
мож�ли�во�го.�Ïо�етапісня�ра�впійма�ли�в�та�борі�"Ла�зур�ний",�де�він�го�ту�вав�ся�про�ве�с�ти�чер�-
го�вий�май�стерклас.���
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лю дейен тузіастів, котрі пе ре тво ри ли напівпу с -
тель не пе редгір'я в квітучі пар ки. Але най го -
ловніше тут – це ат мо сфе ра. Чу ти з ран ку до ве -
чо ра ди тячі го ло си –  най кра щий засіб омо ло -
джен ня. Ко ли ду ша на пов не на ди тя чи ми го ло -
са ми, во на са ма, здається, мо лодіє. Крім цьо -
го, ду ша радіє від то го, що діти з ран ку до ве чо -
ра зай няті чи мось ду же ко ри сним, ве се лим:
співа ють, тан цю ють – це унікаль но! На жаль, у ве ли-
ких і ма лень ких містах си с те ми, ко ли  ма со во
зай ма ли ся дітьми,  вже не має, її зруй но ва но.
Од нак те, що за ли ши ло ся, на бу ло вільно го від
ста рої іде о логії ха рак те ру. Сьо годні най го -
ловніша іде о логія – щоб діти рос ли здо ро ви ми,
щас ли ви ми, вчи ли ся лю би ти й радіти жит тю. 

В Ар теці по чу ваєшся ду же ком форт но й за -
тиш но, це унікаль не місце на Земній кулі. Мені
тут ду же по до бається.
–�Які�Âаші�вра�жен�ня�від�зустрічей�з�ар�-

теківця�ми,�від�май�стеркласів?

Я зустрічав ся з різни ми дітьми – і фіналіста -
ми ук раїнсько го відбірно го кон кур су "Ди тя чо -
го Євро ба чен ня", і про сто ар теківця ми. Сьо -
годні  моя тре тя зустріч. Ми зустріча ли ся вчо -
ра з дітьми ди тя чо го та бо ру "Ки па рис ний",
сьо годні – "Ла зур ний", і всі зустрічі ду же різні.
Сьо годні, на при клад, я не очіку вав, що во ни
бу дуть скуті, мов чазні й серй озні, а вчо ра не
ду мав, що во ни бу дуть такі роз куті й сміливі.
На ступ но го ра зу, ко ли приїду, обов'яз ко во
при ве зу із со бою
дис ки, фо но -
гра ми, щоб

НАША�ДОВІДКА

Þрій� Риб�чин�ський народився 22 травня
1945 року. Закінчив філфак Київського
університету. Уже в 20 років він написав вірші до
надпопулярної пісні "Дикi гуси", яка сьогодні
стала народною. Рибчинський – ав тор більше
десяти мюзиклів, найзнаменитіші з них "Юнона і
Авось" та "Біла ворона". Кількість його окремих
пісень навіть полічити складно: рахунок іде на
тисячі! Рибчинський створив пісні  співпрацюючи
з півтора сотнями композиторів, серед яких
Володимир Івасюк, Микола Мозковий, Ігор
Шамо, Ігор Поклад.  Його твори виконують Ніна
Матвієнко, Софія Ротару, Тамара Гвердцителі,
Олександр Малінін, Валерій Леонтьєв, Йосип
Кобзон, Наталя Могилевська.

–  Ім'я  Юрія Риб чинсь ко го мені відо ме дав -
но. Завжди мріяв про те, щоб на власні очі по -
ба чи ти цю лю ди ну й по тис ну ти йо му ру ку за
йо го за слу ги й творчість.  Сьо годні моя мрія
здійсни ла ся. Ду же дя кую за зустріч! Во на
прой ш ла на ви со ко му рівні, і мені ду же спо до -
ба ла ся. Я фа нат по езії. Ду маю, що ця зустріч
за ли шить ся в ди тя чих сер цях на дов го. Віват,
ма е с т ро!

Де нис Ов чинніков, во жа тий 10 за го ну
д/т "Лісо вий"
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дітям  бу ло ве селіше. Крім цьо го, я сам мо жу
щось їм заспіва ти.  

До б ре, що діти в Ар теці зібра ли ся з усь о го
по ст ра дянсь ко го про сто ру – це ду же дип ло -
ма тич но. Потім во ни ви ро с туть і, зга ду ю чи
відпо чи нок в Ар теці, бу дуть дру жи ти.  Не зва -
жа ю чи  на те, що ми роз па ли ся, все од но із
сусіда ми потрібно жи ти до б ре й дру жи ти. Діти
по винні рос ти ра зом з дітьми для то го, щоб не
бу ти са мотніми. Са мот ня ди ти на – це по га но.
Ща с тя – це співу часть. При род не се ре до ви ще
– це гра. По га но, ко ли ди ти на грається з не жи -
ви ми пред ме та ми, і до б ре, ко ли во на грає зі
своїми дру зя ми, навіть ко ли во ни сва рять ся
чи, навіть, б'ють ся – це ма ленькі мо делі май -
бут нь о го жит тя. Ар тек  об'єднує!
–�Â�Ар�теці�пісня�є�невід'ємною�ча�с�ти�ною

ар�теківської� суб�куль�ту�ри.� Які� з� ар�-
теківських�пісень�Âам�найбільше�спо�до�ба�-
ли�ся�й�чо�му?

– "Ар тек, Ар тек на пов нює вітри ла" – во на
більш сьо годнішня, су час на. Діти її швид ко
вчать і співа ють. 

–� А� ви� не
пла�нуєте� на�-
пи�са�ти� пісню
для�Ар�те�ку?

– Про це
місце мож на ба -
га то пи са ти... То му
не сумніва ю ся, що я
обов'яз ко во на пи шу
пісню про Ар тек і, мож ли -
во, вже до осені й за пи шу. Я хо чу на пи са ти
пісню про те, що з Ар те ком мож на й не
зустріти ся, але, зустрівшись, уже не мож ли во
роз лу чи ти ся!

А от більш кон крет но що це бу де за пісня –
по ки не знаю. Я ніко ли не знаю, ко ли сідаю
пи са ти, про що бу де пісня. Те пер, на при клад,
ма тері за до по мо гою УЗД уже точ но зна ють:
хлоп чик у них на ро дить ся чи дівчин ка, але все
од но не зна ють, з яки ми во ни бу дуть очи ма,
ха рак те ром і здібно с тя ми. У твор чості ти на -
пов не ний яки мись емоціями. Це бу де при -
свя че не Ар те кові, мож ли во, це бу де
пісня про во жа тих. Не знаю…   У
будьяко го пло ду має бу ти час на
дозріван ня…

– Ду же ве се ла й друж ня ат мо сфе ра. Бу ло
ду же приємно, що Юрій Риб чинсь кий роз -
мов ляв з на ми як з рівни ми й анітрош ки не
чва нив ся. Бу ло ду же ціка во: для май -
стеркла су він  підібрав свої тво ри, які  зро -
зумілі на шо му віку й які як най кра ще
відповіда ли на шим за хоп лен ням. Спа сибі,
ма е с т ро!

Шев чук Єгор, 1 загін, д/т "Лісо вий"
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Але найцінніше в яр мар ку, без сумніву, –
спілку ван ня. Ад же не то ва рись ких дип ло -
матів, не хай і зовсім юних, не бу ває.
Ду же ціка во спо с теріга ти за тим, як
ста ють дру зя ми діти з різних
країн. Провівши не ве ли ке опи ту -
ван ня, я змог ла скла с ти собі звіт
про особ ли вості інтер національ -

ної друж би.
Тоні, Мон голія:

"Я знай шов друзів з
В'єтна му й Аме ри ки".

Рай ан Ла вел ле, 
Ве ли ко бри танія: "Я
по дру жив ся із пред -
став ни ка ми Ук раїни,
Швеції, Ес тонії, Німеч -
чи ни, Аме ри ки". 

Малік
АльНемрі, Йор -
данія: "

Я із за до во лен -
ням спілку ю ся із

хлоп ця ми з Па ле -
с ти ни,  Ту реч чи -

ни, Нігерії,
Турк меніста -

ну, Ук раїни".

Аріанні Гон за лез, Ку ба:
"Ко ли по вер ну ся до до -

му, бу ду ли с ту ва -
ти ся з но ви ми

дру зя ми з
Італії, Па ле с -
ти ни та Лит -
ви". 

Звісно, не
об хо дить ся й

без су пе ре чок і
розбіжно с тей. Хо ча

в од но му дум ки всіх
дітей збігли ся: Ар тек пе ре вер -

шив усі їхні очіку ван ня своєю кра -
сою й гос тинністю. Тоні з Мон голії,
приміром, ар теківська зем ля на -
га да ла про рідні про сто ри: "В Ар -
теці я впер ше. Мені по до -
бається та ка гірська
місцевість. Во на на га -
дує мені про Мон -
голію, де каміння
– це не тільки
п р и  р о д  н а
о с о б  л и в і с т ь ,
але й свя щен -
ний сим вол.

–�"Яр�ма�рок�національ�них�куль�тур"�–�од�на�із�най�я�с�кравіших�тра�дицій�Міжна�род�но�го
ди�тя�чо�го�фе�с�ти�ва�лю�"Зміни�мо�світ�на�кра�ще".�За�вдя�ки�"яр�мар�ку",�не�за�ли�ша�ю�чи

меж�Ар�те�ку,�мож�на�здійсни�ти�справжнісіньку�на�вко�лосвітню�мандрівку.�До�сить�ли�ше
про�гу�ля�ти�ся�вздовж�бар�ви�с�тих�на�метів,�ко�жен�з�яких�пред�став�ляє�пев�ну�країну�–
учас�ни�цю�фе�с�ти�ва�лю.�Тут�мож�на�по�ба�чи�ти�різні�пред�ме�ти,�що�пе�ре�да�ють�куль�ту�ру

країни,�по�ку�ш�ту�ва�ти�ек�зо�тичні�національні�стра�ви,�на�вчи�ти�ся�національ�них�
про�мислів,�вив�чи�ти�пісні�та�ігри�да�ле�ких�країн.

ЯК�СВІТ СТАЄ

КРАЩИМКРАЩИМ
ЯК�СВІТ СТАЄ



У нашій країні мож на по ба чи ти ку пи каміння із
прив'яза ни ми над ни ми стрічка ми. Це "ово" –
ка мені богів, що по зна ча ють свя щенні або
пам'ятні місця. Біля цьо го каміння не мож на
го ло сно роз мов ля ти, розкладати ба гат тя й
ва ри ти їжу". 

А Рай а ну Ла вел лу з Ве ли ко бри танії в Ар -
теці зга дав ся лон донсь кий Гайд парк: "Мені
по до бається, що тут нас вчать вільно
вислов лю ва ти свої дум ки. Ми дис ку туємо,
не бо я чись зда ти ся смішни ми або не по чу -
ти ми. Та ка відкритість і довіра на га ду ють

мені про "ку то чок ора торів" у лон донсь -
ко му Гайд пар ку".

Ар теківські тра диції близькі й Маліку
АльНемрі з Йор данії: "В Ар теці нас
вчать ціну ва ти на ше мир не й щас ли -
ве ди тин ст во. Йор данські діти,
приміром, до б ре зна ють, що та ке
бідність. Наш покійний ко роль Ху -
сейн став ле ген дар ним за вдя ки
своїй му д рості й спра вед ли вості. Ми
всі знаємо, що в ньо го бу ло важ ке
ди тин ст во. Шейх відрізняв ся від зви -
чай но го чле на пле мені бе дуїнів
тільки тим, що на мет йо го ста ви ли не

на чо ти рь ох ко лах, як у всіх, а на ше с ти,
щоб під час зборів умісти ти більше на -
ро ду. Єди ною радістю ко ро ля, яку він
проніс крізь усе ди тин ст во, був ве ло си -
пед, по да ро ва ний дво юрідним бра том".

Куль ту ра кож ної країни ви нят ко ва,
ціка вий і національ ний ха рак тер пред -

став ників усіх країн. Я за пи ту ва ла в дівчат і
хлопців, якою національ -
ною особ ливістю або тра -

дицією во ни мог ли

б поділи ти ся зі світом, щоб зро би ти йо го кра -
щим. Відповіді бу -
ли та ки ми.

Ару тю нян
М і к а  я л ,
Вірменія:
"Із тра -
д и ц і й
с в о є ї
країни я
ба жав би
поділи ти ся з
У к  р а ї н о ю
вірменсь кою гос -
тинністю. Навіть із не знай о ми ми людь ми
вірме ни на ву лиці віта ють ся й за пи ту ють од не
од но го про здо ров'я й спра ви".

Аріанні Гон за лез, Ку ба: "Я б поділи ла ся
та кою національ ною ри сою, як ве селість і
здатність жар ту ва ти в най с кладніших си ту -
аціях. У нас, особ ли во в Сан ть я го де Ку ба,
про хо дять най ве селіші у світі кар на ва ли. Це
дав ня тра диція, що при ваб лює
ту ристів".

Рак ха нок Та вон вун чай,
Таїланд: "Жи телі Таїлан -
ду мог ли б на вчи ти
пред став ників інших
країн кра ще ро зуміти
од не од но го. Ми з ди -
тин ст ва вчи мо ся слу ха ти
й чу ти од не од но го.
Найбільша складність
тайсь кої мо ви – це те,
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що во на є то но вою: те са ме сло во мо -
же ви мов ля ти ся ви со ким, низь ким

або се реднім то ном. Це зна чить,
що од не й те ж сло во має кілька

різних зна чень. Ува га й ро -
зуміння – те, чо го ми на вчи -
ли ся, щоб ви жи ти".

Що ро ку юні по сланці ми ру
із за до во лен ням фан та зу ють
про те, що во ни зро би ли б,
як би бу ли керівни ка ми своїх
країн:

Ару тю нян Міка ял,
Вірменія: "Як би я став

пре зи ден том своєї
країни, то змінив би от

що: у нас країна хоч і
гірська, але рос -

лин ду же

ма ло, діти гра ють на бе тон них май дан чи ках.
А я б зро бив так, щоб діти гра ли на зе ле них
га ля ви нах". 

Рай ан Ла вел ле, Ве ли ко бри танія: "Як би
я був чле ном пар ла мен ту, то за про ва див би
більше по за клас них за ходів, зай няв ся б ор -
ганізацією різних клубів за інте ре са ми при
шко лах. Мені здається, що по шу ком та лантів
у країні має зай ма ти ся уряд, при чо му на такі
по шу ки по винні виділя ти ся значні гроші з
бю д же ту".

Якуб Ха мар шех, Па ле с ти на: "На місці
пре зи ден та своєї країни я змінив би її
пра пор. Він мені по до бається, але
ще більше я люб лю зміни".

Са рах Шел бай ех, Па ле с ти на:
"Став ши пре зи ден том своєї
країни, змінив би в ній
усе, що зму шує лю дей
за сму чу ва ти ся".

Аріанні Гон за лез, Ку ба:
"Як би я бу ла в уряді своєї
країни, то за без пе чи -
ла б та ла но ви тим
дітям мож ливість
по до ро жу ва ти".
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Рак ха нок Та вон вун чай, Таїланд: "Пе ре -
тво рен ня у своїй країні я б по ча ла з куль ту ри
й спор ту".

Ду же поди тя чо му, без по се ред ньо й у той
же час як од кро вен ня про зву ча ли сло ва Міре -

ли Панфіло вої з Мол до ви: "Зміни ти світ
мож ли во, то му що до б ро завжди пе -

ре ма гає зло. До рослі рідко за -
мис лю ють ся над тим, чо му світ

упер то не ба жає зміню ва ти ся

на кра ще, чо му політичні пе ре -
тво рен ня й ора торські
піраміди ча с то не при но сять
ніяко го ре зуль та ту. Мож ли во,
при чи на не вдач досвідче них
політиків, дип ло матів та еко -
номістів – відсутність віри:
у мир, у свої здібності й у
до б ро. От чо му до рос лим
вар то по вчи ти ся в дітей".

НА�ША�ДОВІДКА
Ство ре ний з ініціати ви ше с ти пре зи дентів країн При чор но мор'я, фе с ти валь "Зміни мо світ

на кра ще" ве де свою історію з 2000 ро ку. Відтоді ге о графія фе с ти ва лю щорічно роз ши -
рюється. Як що в пер шо му фе с ти валі взя ли участь тільки Ук раїна, Росія, Грузія та Бол гарія, то
цьо го ро ку в Ар тек приїха ли пред став ни ки вже 50 країн, що пред став ля ють усі кон ти нен ти
світу, крім Ан тарк ти ди. 

Фе с ти валь про во дять відповідно до  рішен ня 62ої сесії Ге не раль ної асам б леї ООН "За охо -
чен ня й за хист прав дітей" (2007 р.),  про го ло ше ним Ор ганізацією Об'єдна них Націй Міжна -
род ним де ся тиліттям куль ту ри світу й не на силь ст ва в інте ре сах дітей пла не ти й роз по ря д жен -
ням Кабіне ту Міністрів Ук раїни.

У День ми ру (кульмінаційна подія фе с ти ва лю) діти змог ли зустріти ся із пред став ни ка ми
дип ло ма тич но го кор пу су, відо ми ми політи ка ми, на род ни ми де пу та та ми й міністра ми. Цьо го
дня відбу ло ся Ус та нов че засідан ня Всесвітньої ди тя чої ліги націй (штабквар ти ра в Ар теці).
День за вер шив ся Свя том ми ру – свя том друж би, співробітництва, єднан ня дітей усіх кон ти -
нентів.

На дум ку ор ганіза торів: "Фе с ти валь – це но вий крок до єдності світу й не обхідності йо го
збе ре жен ня си ла ми тих, ко му жи ти в май бут нь о му, це шко ла ди тя чої дип ло матії, це ре аль на
мо дель унікаль но го полікуль тур но го про сто ру з рівни ми пра ва ми для всіх йо го учас ників!"



Ко лись ду же дав но на спині Ведмідьго ри
ви сочів ве лич ний за мок з мо гутніми ве жа ми й
по туж ни ми зуб ча с ти ми стіна ми. Сьо годні про
ньо го на га ду ють ли ше вкриті мо хом та ли шай -
ни ка ми ма ль ов ничі руїни. Їх ба чив ко жен ар -
теківець, ко т рий по бу вав на вер шині АюДа гу.
Во лоділи тією твер ди нею бра тиблиз ню ки –
князі Пе т ро й Ге оргій. Во ни ра но оси ротіли.
Бать ка їм замінив му д рий ста рець Німфоліс.
Він на вчив юних князів різних пре му д ро с тей,

та й пізніше завжди був го то вий до по -
мог ти слуш ною по ра дою. Але не має у
світі нічо го вічно го. На став час і не

стало му д ре ця. Уми ра -
ю чи, Німфоліс за -

повів бра там
дві скринь ки.  

В одній
скриньці бу -
ла чарівна

п а  л и  -

ЧАРІВНИЙ
ПОДАРУНОК�
ЧАРІВНИЙ

ПОДАРУНОК

Ми� про�дов�жуємо� оз�най�ом�лю�ва�ти� на�ших
чи�тачів�з�міфа�ми�та�ле�ген�да�ми�Êри�му,�що
пев�ним�чи�ном�пов'язані�з�на�шим�та�бо�ром.
Сьо�годні�до�ва�шої�ува�ги�ле�ген�да,�яка�роз�-
повідає�про�те,�як�ви�ник�ли�скелі�Ада�ла�ри.

Н ІМФОЛІСАН ІМФОЛІСА



ця із на пи сом: "Підніми її – і роз сту пить ся мо -
ре, опу с ти  – довідаєшся про все, що є в бе -
зодні". В другій  – срібні кри ла, теж з на пи сом:
"Прив'яжи їх – і по не суть во ни те бе, ку ди за хо -
чеш, довідаєшся там усе, що по ба жаєш". 

 Ці да ри да дуть вам ве ли чез ну си лу і вла ду
над стихіями, – ска зав, про ща ю чись, му д рий
Німфоліс. – Але ви ко ри с то вуй те їх тільки для
пізнан ня таємниць світу. Як що ж  ви ко ри с таєте
ці да ри з ко рис ли вою ме тою – бу ти ли ху!

І бра ти по ча ли досліджу ва ти таємниці світу.
Один у гли би нах морів ни шпо рить – яс к ра вим
ри бам та страш ним морсь ким чу до вись кам
ди вується. Дру гий піднімається ви ще хмар та
до різних чу жо зем них країн літає. Там він і
довідав ся, що у во ло да ря сусідньо го
князівства є дві доч ки, і кра щих за них не має
більше у світі. 

Юні князівни – дівча та горді й не за лежні.
За во ю ва ти їхні сер ця бу ло ой як не лег ко. А
бра там хотіло ся всьо го й од ра зу: "Ко му

потрібні три валі за ли цян ня, – виріши ли во ни, –
як що мож на взя ти си лою?" Зібра ли во ни свою
дру жи ну й зне наць ка на па ли на сусіда. Той не
очіку вав підступ но го на па ду й бо ро нив ся не -
дов го. Ста ро го кня зя бра ти вби ли, а се с тер
по ло ни ли й при вез ли у свій за мок на вер шині
АюДа гу.

Ко хан ня і на силь ст во – не сумісні. То му, крім
не на висті й пре зир ст ва до на пад ників, у сер -

цях бра нок нічо го не бу ло. Але бра ти
будьякою ціною жа да ли за во ю ва ти
лю бов по ло ня нок. І виріши ли во ни
вра зи ти їх своєю без меж ною вла -

дою над не бом і мо рем. 
– Та ке ви ко ри с тан ня па лиці та крил не

су пе ре чить за повіту Німфоліса, – ска зав Ге -
оргій. – Ад же не ко ристі за ра ди, а за ра ди пал -
ко го ко хан ня ми ско ри с таємо ся по да рун ка ми
му д ре ця. 

На ступ но го дня
прив'язав Ге оргій



кри ла до сідла, сіли бра ти із се с т ра ми на ко ня
й злетіли в не бо. Усе ви ще й ви ще піднімав ся
кри ла тий кінь. Уже й хма ри да ле ко вни зу. Рап -
том пе ред бра та ми, ви ди мий тільки їм, з'явив -
ся Німфоліс: 

 За вер тай те на зад! – гнівно ви гук нув
му д рець.

За тремтів Ге оргій, спо лотнів і по вер нув ко ня...
Се с т ри ж на це тільки пре зир ли во

засміяли ся: 
–  Ти обіцяв підня ти нас до са мо го Сон ця,

але утік, як ос танній бо я гуз. А ще ка зав, що
тобі підвлад не не бо... 

На ступ но го дня за пряг Пе т ро в колісни цю
ко ней і повіз се с тер і бра та до бурх ли во го мо -
ря. Підняв па ли цю, роз сту пи ла ся бе зод ня, й
по нес ли ся во ни морсь ким дном вглиб. Але
тільки колісни ця від'їха ла від бе ре га, як зно ву
з'явив ся не зри мий для кра сунь Німфоліс і
мо вив: 

–  З не чи с ти ми по мис ла ми опу с ти -
ли ся ви в гли би ни мо ря. На ка зую  по -
вер ну ти ся, інак ше за ги не те всі!

Нічо го не відповів Пе т ро, тільки
хльос нув швид ких ко ней і далі ки -
нув ся в гли би ни. Ще раз
з'явив ся пе ред бра та ми му д -
рець і зно ву на ка зав, аби ті
по вер ну ли ся. Але йо го й те -
пер ніхто не по слу хав ся... Тоді
розгнівав ся Морсь кий Цар і вда -
рив своїм три зуб цем не про ше них гос -
тей. Ви пу с тив Пе т ро скіпетр із рук, і од -
ра зу над колісни цею зімкну ло ся мо ре. Ще
раз уда рив своїм три зуб цем Цар
Морсь кий, і тіла братів пе ре тво ри ли ся
у дві скелі...

Відтоді й ви сочіють біля бе ре га
Скеліблиз ню ки, як вічне на га ду ван ня

про те, що ніхто



Гли би на мо ря біля їх підніжжя ко ли вається
від 14 до 38 метрів.

У дав ни ну Ада ла ри бу ли з'єднані з бе ре -
гом пе ре ший ком. Але зго дом пе ре ший ок
роз ми ло мо ре й від суцільно го кам'яни с то -
го ми су за ли ши ли ся тільки два ске ля с тих
ос т ро ви. 

На по чат ку ХХ століття на "ближ нь о му"
острівці збу ду ва ли ре с то ран "Ве неція".
Але йо го зруй ну вав Ве ли кий кримсь кий
зем ле т рус 1927 ро ку. Сьо годні про ньо го
на га ду ють тільки таємничі руїни та ма -
льов ничі схо ди. 1933 ро ку на цій ж скелі
зніма ли кла сич ний фільм "Но вий
Гуллівер".

Ада ла ри – рай для морсь ких птахів. У
період гнізду ван ня ти сячі бак ланів ут во рю -
ють тут єди ний на всьо му Півден но му бе -
резі Кри му кла сич ний "пта ши ний ба зар".
Крім то го, у морі біля Ада ларів ар хе о ло ги
знай ш ли  улам ки при наймні 6ти за то ну лих
ан тич них та се ред нь овічних ко раблів.

Ада ла ри, як і ВедмідьГо ра, – одні з го -
ло вних "ге о графічних" сим волів Ар те ку.

НА�ША�ДОВІДКА
На зва Ада ла ри по хо дить від

кримсько та тарсь ко го сло ва "ад" – острів
і закінчен ня "лар"  – во но оз на чає мно -
жи ну. Тож маємо – "ос т ро ви". А от на зва
"Ада ла рИ" це вже со лом'яна со ло ма. У
цій назві ми маємо од ра зу два закінчен -
ня, що оз на ча ють мно жи ну – тюрксь ке
лар та ук раїнське и. Крім на зви Ада ла -
ри, та кож ши ро ко ви ко ри с то ву ють то -
понім "Скеліблиз ню ки". У морсь ких
лоціях вжи вається на зва "Скелі Білі ка -
мені": при яс к ра во му сонці во ни дійсно
зда ють ся біли ми.    

Скелі роз та шо вані на відстані близь -
ко 250  метрів від бе ре га. Їх ви со та – 35
і 48 метрів, діаметр –  2030  метрів.
Відстань між ске ля ми близь ко 40 м.

не має пра ва на ма га ти ся за до по мо гою
на силь ст ва за во ю ва ти ко хан ня. Навіть ті,

ко му да на вла да над не бом і мо рем... 

СКЕ ЛІ АДА ЛА РИ
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Ар тек – це та ке місце, де чу де са трап ля ють -
ся до сить ча с то. От і в цю зміну "озер ни кам"
по та ла ни ло по ба чи ти справжнє ди во. Те, як
клас но, кра си во й енергійно тан цю ва ли Де нис
Фе сен ко та Ма ша Лит ви нен ко із 12 за го ну,
окрім як чу дом на зва ти не мож на.

Ма ша й Де нис жи вуть у місті За поріжжі й
про Ар тек зна ють дав но. Чу ли во ни про те, як
чу до во на цій "пла неті ди тин ст ва", про те, яке
тут гар не, теп ле мо ре, і про те, що тут мож на

знай ти ба га то но вих друзів. Зви чай но ж, їм ду -
же кортіло тут по бу ва ти. 

Пер шим про мож ливість по тра пи ти  в Ар тек
довідав ся Ма шин та то. Для цьо го потрібно бу -
ло ду же по ста ра ти ся, ре тель но підго ту ва ти ся
й посісти при зо ве місце на кон курсі баль них
танців "Відкри тий чемпіонат Ук -
раїни се ред юніорів". Ба га то
пе ре мог бу ло за спи на -
ми Маші й Де ни са,

Хто�вони�–� "звичайні�артеківці"?�Звідки� і� як�потрапляють�до�Артеку?�Ïро�це�читайте�в
матеріалі�вожатої�дитячого�табору�"Îзерний"�Жені�Ïусєвої����

ЦЕ �МИ �–ЦЕ �МИ �–

АРТЕК ІВЦ І !АРТЕК ІВЦ І !
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ад же во ни тан цю ють ра зом уже 4 ро ки, але ця
бу ла  най важ ливішою. 

"Ко ли тан цюєш за ра ди своєї мрії – відчу -
ваєш при плив сил і впев неність у собі, ка же
Ма ша. – Ми відпра цю ва ли про гра му на всі сто
відсотків, навіть тре не ри від нас та ко го не
очіку ва ли!" 

"За ра ди Ар те ку ми по винні бу ли пе ре мог ти,
і ми це зро би ли", – до дав Де нис.

Те пер діти спов на на со ло д жу ють ся жит тям
в Ар теці. Дру жать, ку па ють ся, підко рю ють
гірські вер ши ни, гра ють ся, роб лять ма ленькі
відкрит тя щод ня. Але особ ли во яс к ра вим во -
гни ком за па лю ють ся їхні очі, ко ли тан цю ють
для  сво го "Озер но го". Во ни тут уже ста ли яс -
к ра ви ми ма лень ки ми зіроч ка ми. Да ру ва ли
свої но ме ри й на за галь но табірних свя тах, і на

га лакон церті, і навіть на за галь но ар -
теківсько му кіно фе с ти валь но -

му ак вашоу! Ду же раді
юні та лан ти й то му,

що по тра пи -
ли са ме

на цю зміну, на  ХVІІ Міжна род ний фе с ти валь
ди тя чо го та мо лодіжно го кіно "Ар тек": "Ми бу -
ли по руч із кінозірка ми, не мог ли на ра ду ва ти -
ся, що по ба чи ли Оль гу Сумсь ку, Мак си ма Ко -
но ва ло ва, Пу гов ку – Ка тю Стар шо ву", – на впе -
ребій ділять ся вра жен ня ми Ма ша й Де нис.
"Наш та лант до поміг нам здійсни ти на шу мрію,
спа сибі за та ку радість Ар те кові", – розмірко -
вує Ма шень ка. 

А Де нис роз повів мені по се к ре ту: підняв -
шись на АюДаг, на "Га ря чо му ка мені", що, як
відо мо,  мо же здійсню ва ти най за повітніші
мрії, він за га дав ба жан ня, щоб усі та ла но виті
діти Ук раїни мог ли по бу ва ти на цьо му
чарівно му ос т рові.  Я по го д жу юсь із Де ни сом,
ад же в нас ба га то та ла но ви тих дітей і ко жен з
них за слу жив по бу ва ти в Ар теці. До б ре вам
відпо чи ти!!!

Ще од на ди во виж на історія відбу ла ся в
Лу ганській об ласті, у се лищі Ус пен ка.
Там жи ве чу до ва дівчин ка Діана До му -
ши на. У Діани не має ні ма ми, ні та та,
про неї піклується ли ше ба бу ся.
Праг ну чи ра ду ва ти ба бу сю, Діана
до б ре вчить ся в школі, до по ма гає їй
на го роді. 
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Чу дес у житті дівчин ки трап ляється зовсім
ма ло, то му во на всьо го звик ла до ся га ти са ма.
Отож, ко ли ди рек тор шко ли ска за ла їм з ба бу -
сею, що Діана от ри мує путівку в Ар тек, во ни
спо чат ку не повіри ли. Ко ли ж пе ре ко на ли ся,
що це не розіграш, ра дості не бу ло меж! На ба -
бусі, що прав да, за ли ши ла ся вся до маш ня ро -
бо та, за те Діан ка до б ре про ве де каніку ли.

Очі дівчин ки світи ли ся ща с тям, ко ли во на
ди ви ла ся на мо ре: ад же ба чи ла йо го впер ше за
свої п'ят над цять років! Дівчин ка ло ви ла кож ну
мить ар теківсько го ди ва. Плечі її за смаг ну ли, в
оче ня тах за ст ри ба ли со нячні зай чи ки, а
посмішка за ли ши ла ся щи ра, як і раніше.  Діана
жи ве Ар те ком, жи ве друж бою й за го ном. З не -
ви черп ни ми си ла ми підніма ла ся во на на
АюДаг, із за хоп лен ням ап ло ду ва ла дре си ро ва -
ним дельфінам і морсь ким ко ти кам під час ек с -
курсії в дельфінарій. Кож на за го но ва й за галь -
но табірна спра ва для Діани – особ ли ва подія,
во на боїться про пу с ти ти навіть зовсім не знач -
не, ад же ро зуміє, що ця зміна в Ар теці для неї
од наєди на і більше та ко го ща с тя у неї не бу де.

В Ар теці Діана на вчи ла ся то го, про що
завжди мріяла: тан цю ва ти й гра ти в теніс. Те -
пер цьо го во на на вчить своїх по друг удо ма.

"Ми дав но хотіли з
дівчат ка ми по ста -

ви ти та нець, але
не зна ли

рухів. По вер нув шись, я їм у цьо му змо жу до по -
мог ти", – ра дується Діана. Те пер у неї ба га то
друзів в Ук раїні та Росії. Але, про ща ю чись, не
за ли ши ла їм дівчин ка ні ад ре си своєї сторінки
в Інтер неті, ні еле к трон но го "ми ла", а да ла
про сту по што ву ад ре су. І, я впев не на, що ли с -
та в по штовій скриньці зна хо ди ти бу де знач но
приємніше, ніж чи та ти ко рот ке "ПРЕ ВЕД" зі
смай ли ка ми.

І не хай усі су веніри, які во на при ве зе до до му,
це тільки різно манітні морські камінчи ки й ки па -
рисні та ке д рові ши шеч ки, за те ма лень ка вуг лин -
ка  з ве ли ко го ар теківсько го во гни ща бу де гріти їй
сер це ще ду же дов го!   А най го ловніше – у неї є
за го но ва фо то графія з АюДа гом, во жа ти ми,
дру зя ми й ча с тин кою мо ря.
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НЕПРАВИЛЬНА�МЕДАЛЬ
На честь 50річчя Артеку Ленінградський

монетний двір викарбував дуже гарну й
високомистецьку настільну медаль роботи
відомого скульптора І.Рукавишникова. Усе
було б нічого, але от з датою скульптор
трішки наплутав: адже Артек  заснували не
1924 як це вказано на медалі, а 1925 року!



Зем ля – наш дім, і ми, її жи телі, по винні бе рег ти на шу пла не ту. Нині все  відбу вається на впа ки. Лю -
ди смітять і дим лять, зни щу ю чи свій дім. Ми із цим не по го д жуємо ся, то му й про ве ли акцію  під на -
звою "Ар те кові – чисті ріки". Наш загін при брав бе ре ги річки Пу таміс, і те пер во ни гарні й чисті, і її
чу дові во до спа ди більше не спо тво рює пла с ти ко ве сміття. Відте пер, не за ли ша ю чи те ри торії та бо -
ру, ко жен ар теківець мо же по ми лу ва ти ся пре крас ною гірською рікою. 
Дівча та та хлопці, зробімо все для то го, щоб у подібних акціях вза галі не бу ло по тре би. Не хай на -
ша при ро да за ли шається чи с тою!

Ту ри с тич ний загін д/т "Річко вий"
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– А хіба ми гірші? – виріши ли дітла хи в
ди тя чо му та борі "Річко вий". – "Озер ни -
ки" при бра ли озе ра, при берімо ж ми
річку! 

Са ме на пе ре додні ту ри с тич ний загін
"річко виків" по бу вав на бе ре гах річеч ки

Пу таміс (во на впа дає в мо ре біля ар -
теківсько го пор ту). А це найсправжні -
сінька ди ка гірська річка (за мірка ми по -
су ш ли во го Кри му, зви чай но). У каньй оні,
де дзюр ко че Пу таміс (із грець кої ця на -
зва пе ре кла дається "річеч ка"), навіть не
вірить ся, що десь по руч, усь о го за
50100 крокві,  уже "цивілізація" –
настільки ця місци на "ди ка". До то го ж
тут ду же гар но: безліч дзвінких во до -
спадів і во до спа диків, кам'яні бри ли, що
за рос ли мо ха ми по бе ре гах, оп ле тені

плю щем хи мерні корчі... Єди не, що псу -
ва ло  вра жен ня, – чис ленні пла с ти кові
пляш ки й клапті це ло фа ну, при не сені
під час вес ня ної по вені із пе редгір'їв. 

Сло во в ту ристів"річко виків" не
роз ми ну ло ся  з ділом. Річку при бра -
ли, а го нець із "Річко во го" до ста вив у
на шу ре дакцію фо тозвіт про ви ко на ну
ро бо ту.

У�по�пе�ред�нь�о�му�но�мері�"Ар�те�ку"�ми�роз�повіли�про�ди�во�виж�не�гірське�озе�ро,�по�верх�-
ня�яко�го�яс�к�ра�вим�ки�ли�мом�вкри�ва�ють�ве�ли�чезні�квіти�ро�же�вих�німфей.�Îзе�ро�це�по�-
руч�із�Ар�те�ком,�біля�самісінько�го�підніжжя�АюДа�гу.�Роз�повіли�ми�й�про�те,�як�хлопці
з�та�бо�ру�"Îзер�ний"�про�ве�ли�там�"еко�логічний�де�сант"�і�по�чи�с�ти�ли�бе�ре�ги�від�сміття,
за�ли�ше�но�го�чис�лен�ни�ми�го�рету�ри�с�ти,�які�при�хо�дять�по�ми�лу�ва�ти�ся�квіту�чи�ми�ро�же�-
ви�ми�німфе�я�ми.�

ПУТАМІС � СТАЛА
ЧИСТ ІШОЮ

ПУТАМІС � СТАЛА
ЧИСТ ІШОЮ
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Пе ред по чат ком цієї зміни з во жа ти ми про -
ве ли спеціальні кур си з на вчан ня мо ви жестів та
пси хо логічні за нят тя. За декілька уроків склад -
но все за пам'ята ти, вчи ли тільки ос нов них вис -
ловів, що мо жуть зна до би ти ся, та ал фавіту.
"Спо чат ку бу ло ду же страш но, – зізнається во -
жа та Же ня Ва сильєва з "Лісо во го", – та ко ли ми
по ча ли пра цю ва ти, ви я ви ло ся, що з ци ми дітка -
ми знач но лег ше. Во ни слух няні й всім на світі
цікав лять ся. До то го ж во ни ду же дружні, що

особ ли во важ ли во в Ар те ку". 
За сло ва ми во жа тих, діти самі вчать
їх де я ких жестів, у ба га ть ох за го нах

є дітипе ре кла дачі, які теж до -
по ма га ють во жа тим по до -

ла ти мовні бар'єри. Є
в "Лісно му" та

"По льо во му"

спорт с ме ни па ралімпійці з ба с кет бо лу, во лей -
бо лу, ганд бо лу, спор тив но го орієнту ван ня, є
діти ху дож ни ки й му зи кан ти. Спорт с ме ни
приїжджа ють зі своїми тре не ра ми, у них є й
зма ган ня, й зви чайні тре ну ван ня. А ре ш ту ча су
Ар тек оз най ом лює дітей зі своєю тра диційною
про гра мою. Завжди ве селі й ба дь орі во жаті роз -
повіда ють ле ген ди, во дять на ек с курсії, співа -
ють і тан цю ють з дітьми. І, повірте, цим дітям є
чим пи ша ти ся, а нам є за що їх по ва жа ти.

От, на при клад, жи то ми ря нин Мак сим
Шпорт ко з "По льо во го". Йо му тільки вісім з по -
ло ви ною років, а він уже сам за слу жив поїздку в
Ар тек. У Мак сим ки про бле ми з ру че ня та ми, йо -
го паль чи ки не такі, як у всіх, схожі на лап ки кра -
ба. Про те він грає на гітарі. І хо ча про фесійно
ос во ю ва ти цей інстру мент по чав усь о го півро ку
то му, він уже встиг взя ти участь у фе с ти валі
"Відкрий своє сер це дітям". Там і да ли хлоп цеві
путівку. Ще Мак сим зай мається спор том, ро -
бить чу дові ви ро би своїми ру ка ми й пре крас -
но ма лює. Ар тек йо му ду же по до бається. Він у

У�липні�цьо�го�ро�ку�на�базі�"Лісо�во�го"�та�"Ïо�льо�во�го"�та�борів�відбув�ся�фе�с�ти�валь�"Ïовір�у
се�бе,�і�в�те�бе�повірять�інші!",�на�яко�му�зібра�ли�ся�ба�га�то�та�ла�но�ви�тих�ук�раїнських�дітей�з
ва�да�ми�слу�ху,�зо�ру,�дітей�з�ДЦÏ�то�що.�Це�над�зви�чай�но�сильні�осо�би�с�тості,�які,�не�зва�жа�-
ю�чи�на�життєві�пе�ре�шко�ди,�до�ла�ють�вер�ши�ни�у�спорті�та�про�яв�ля�ють�се�бе�в�твор�чості.

ПОВІР�У�СЕБЕ, � І �В�ТЕБЕ
ПОВІРЯТЬ� ІНШІ!

ПОВІР�У�СЕБЕ, � І �В�ТЕБЕ
ПОВІРЯТЬ� ІНШІ!
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за хваті від мо ря, від ба сей ну, від при ро ди та
від за го ну. З об лич чя Мак си ма не схо дить ве -
се ла усмішка, що прав да, по сумніша ла во на
на прикінці зміни: не хо четь ся про ща ти ся з
дру зя ми. 

У за гоні Макс най мо лод ший, та є діти, яким і
по 13 років. От як Ярем чук На стя. На сту ся теж із
Жи то мирсь кої об ласті, як і Мак сим, і теж за ро -
би ла путівку своїм та лан том. На стя пле те з
бісе ру чу дові ро бо ти та зай мається співом. Її
поміти ли, і Жи то мирсь ке об лас не уп равління у
спра вах сім'ї, мо лоді та спор ту по да ру ва ло
поїздку в Ар тек. Дівчин ка має I ка те горію
інвалідності, про бле ми з но гою. Віра в се бе до -
по мог ла їй по тра пи ти в Ар тек і впев не но по чу -
ва ти ся се ред інших дітей. Від та бо ру дівчин ка в
за хваті, має ба га то друзів і навіть за ко ха на. До -
до му На стя при ве зе ба га то вра жень та су -
венірів. А ще во на за га да ла ба жан ня (в Ар те ку
це мож на ро би ти в ба га ть ох чарівних місцях):
ще раз по тра пи ти в Ар тек!

Усі діти "Лісно го" й "По льо во го" особ ливі й
унікальні. Мож на роз повісти безліч історій про
кож но го ар теківця, але цьо го ра зу мою ува гу
при вер ну ла дівчин ка із шо с то го за го ну "По льо -
во го". При вер ну ла тим, що єди на се ред усіх бу -
ла в інвалідно му візку. Я не одмінно за хотіла по -
го во ри ти з нею. Лафіна Марія, так зва ти цю
чарівну леді, з радістю роз повіла мені про се бе.
Са ма во на з Києва, зі Свя то шинсь ко го рай о ну.
Маші 16 років, во на чет вер тий рік зай мається
пла ван ням. Пла ває Ма ша на спині, і вже до сяг -
ла не аби я ких ре зуль татів – во на КМС (кан ди дат
у май ст ри спор ту)!!! На ос танніх зма ган нях у
Національ но му центрі для па ралімпійців та де -
фолімпійців "Ук раїна"
во на пе ре вер ши ла
свій влас ний

ре корд та ви г ра ла поїздку в Ар тек. "Я про цей
табір дав но мріяла, зна ла, що тут ме не прий -
муть та кою, якою я є. І моя мрія здійсни ла ся.
Мені ду же по до бається в "По льо во му"!" 

У дівчин ки тут ба га то друзів, чу дові во жаті й
мо ре мож ли во с тей про яви ти се бе як у пла -
ванні, так і в інших ви дах діяль ності. Найбільші
вра жен ня, що по ве зе Ма ша до Києва, це ак -
вашоу з кіно ар ти с та ми. "Я люб лю ди ви ти ся
серіал "Та ту севі донь ки", й особ ли во мені по до -
бається Пу гов ка, а тут, в Ар те ку, я по ба чи ла
вжи ву Ка тю Стар шо ву. Та ще ба га ть ох зірок, які
бу ли на кіно фе с ти валі", – ділить ся вра жен ня ми
Марійка.

Так ба га то тут щас ли вих дітей, що вірять у
се бе, не зва жа ю чи на пе ре шко ди в житті. У них
вірять їхні бать ки й вчи телі, їхні друзі, а те пер
вірить і Ар тек! Вірить, що, ма ю чи та ких силь них
дітей,  в Ук раїни впев не не й світле май бутнє.

Євгенія  Пусєва    
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Ста�ло�ся�все�десь�на�прикінці�50х�років,�як
раз� на� 1� трав�ня.� У� ті� ча�си� в� Ар�теці� іде�о�-
логічно� пра�виль�ну� маївку� тра�диційно
поєдну�ва�ли� з� ог�ля�дом� ту�ри�с�тич�них� на�ви�-
чок�за�гонів.�До�кон�курс�ної�про�гра�ми,�зо�к�-
ре�ма,�вхо�ди�ло�й�зма�ган�ня�на�при�го�ту�ван�ня
найс�мачнішо�го�обіду.�

Ви д ря па ли ся піоне ри на АюДаг, роз кла ли
во гни ща, повіси ли ка зан ки і за хо ди ли ся ку хо -
ва ри ти. Один во жа тий  вирішив не за мо ро чу -
ва ти ся і обійти ся ма ка ро на ми "пофлотсь ки".
Ад же, що мо же бу ти простіше – зва рив ма ка -
ро ни, вки нув ту ди ту шон ку, розмішав і …смач -
но го! Отож, ви си пав він у ХО ЛОД НУ во ду
кілька кіло г рамів ма ка ронів (аби ви с та чи ло на
весь загін)  та й че кає, ко ли во ни зва рять ся. Це
помітив хтось з більш досвідче них у ку хо -
варстві ко лег і, па ла ю чи ба жан ням до по мог ти
ближ нь о му, за ува жив: "Фігню ти ро биш, Ва сю!

Ніхто ма ка ро ни в
хо лод ну во ду не ки -
дає. По ки во да за ки пить,
твої ма ка ро ни роз кис нуть і
пе ре тво рять ся на груд ку лип ко го
тіста".

Во жа тий на це: "Нічо го страш но го!". І од -
ра зу ж ко ман дує своїм піоне рам, мов ляв,
діста вай те мерщій ма ка ро ни з во ди та хутчіше
розвішуй те на ку щах. По ки во да за ки пить, во -
ни на спе кот но му кримсь ко му со неч ку встиг -
нуть ви сох ну ти, і ми їх зва ри мо поно во му…

Що з то го вий ш ло – невідо мо, але ко ли ко -
ле ги по ба чи ли га ля ви ну, де геть усі кущі бу ли
обвішані ма ка ро на ми, ка жуть, сто яв та кий
регіт, що чут но бу ло навіть у Гур зуфі. 

Роз повів відстав ний во жа тий 
Во ло ди мир Ісаєв (слу жив у слав но му 

та борі "Ла зур ний" ще в 5060х ро ках)

СУШИ�МАКАРОНИ !СУШИ�МАКАРОНИ !
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Ста�ло�ся� це� десь� на� по�чат�ку� 90х.� Îд�но�го
дня� в� Го�ло�вно�му� уп�равлінні� Ар�те�ку� бу�ла
ве�ли�чез�на� на�ра�да,� на� яку� за�про�си�ли
керівників� усіх� ар�теківських� підрозділів.
Сергій�Ла�зарєв,�то�го�час�ний�го�ловній�лікар
Ар�те�ку,�до�б�ря�че�запізнив�ся� і�з'явив�ся,�ко�-
ли�збо�ри�бу�ли�у�по�вно�му�роз�палі.�

Ко ли за хе ка ний лікар вбіг до за ли, як раз ви -
с ту пав Євген Ва сильєв (на чаль ник ди тя чо го
та бо ру "Лісо вий" ). Роз ма ху ю чи ру ка ми та кре -

шу чи очи ма іскри, він го ло сно обу рю вав ся:
– …І от уявіть, сьо годні якісь мер зот ни ки

відірва ли дівчинці ру ку!...
– Як це відірва ли, – не вто ро пав го ло -

вний ар теківський Ай бо лит, ко т рий від та -
кої звістки аж за ти на ти ся по чав, – як рру ку

ввідірва ли?!
– Як, як… – ро з д ра то ва но

про бур мотів Ва сильєв,
– та по са ме пле че,
з м'ясом!

По чув ши про та ку
жах ли ву трав му, не -

щас ний лікар ледь зі стільця не впав:
– Ру ку… З м'ясом… По

самісіньке пле че… А чо го це я
про цю над зви чай ну подію ли -
ше за раз дізнав ся?!

– А то му, до ро гень кий, що
це вас зовсім не об хо дить…

– Як це не об хо дить!? Ме не це на сам пе ред
сто сується!!! – знер во ва но за ве ре щав Ла -
зарєв. –  ЩО З РУ КОЮ?!     

– Та з ру кою все га разд, – спро бу вав за спо -
коїти ліка ря Ва сильєв, – во на у ме не в кабінеті в
шафі під зам ком ле жить,  тож нічо го з нею не
тра пить ся…

Від цих слів у Ла зарєва ледь
інфаркт не став ся…

– А з дівчин кою, з
дівчин коюто що?! – у
го ловліка ря вже по ча -
ла ся істе ри ка. – Як
по чу вається ди ти на?
Де во на?!

– Де, де… – зни зав
пле чи ма на чаль ник
"Лісо во го". – Та стоїть
собі де завжди сто я ла…

Як з'ясу ва ло ся,
йшло ся про скульп ту -
ру "Дівчин ка та
ластівки", що стоїть
біля їдальні "Круг". А
ластівок, до речі,
відла ма ли ще у 80х… 

Роз повіла Те тя на
Че ховсь каКос цо ва

СУШИ�МАКАРОНИ !СУШИ�МАКАРОНИ !

В І Д І Р В А Н АВ І Д І Р В А Н А

РУКАРУКА
НАШІ�СТРАШИЛКИ
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Але ви яв -
ляється, що й
тут мож на зро -
би ти відкрит тя.
Та ще які! Уявіть собі на ше зди ву ван ня, ко ли
рап том з'ясу ва ло ся, що зна ме ни тий кон ст рук -
тор космічних ко раблів Олексій Ми хай ло вич
Ісаєв – йо го 100річчя відзна ча ли торік у жовтні
– ви я вив ся АР ТЕКІВЦЕМ!  І не про стим...

Олексій Ісаєв ( 19081971) по чав пра цю ва ти
над космічною те ма ти кою ще в 50-і ро ки
ХХ століття. Він роз роб ляв ра кетні дви гу ни для
космічних ко раблів, су пут ників і міжпла нет них
станцій. Ці дви гу ни не такі по тужні, як у ра ке то -
носіїв. Тут більше цінується точність і надійність.
Візьме мо, на при клад, політ ав то ма тич ної
станції на Марс. Спо чат ку ра ке та ви во дить

станцію на

на вко ло зем ну орбіту. Потім по чи на -
ють пра цю ва ти дви гу ни міжпла нет ної
станції. І тут потрібна над зви чай на
точність. Відхи лен ня на старті  від за да ної
траєкторії на якусь со ту ча с ти ну міліме т ра мо же
спри чи ни ти по мил ку в ти сячі й ти сячі кіло -
метрів. Це сто сується і галь мо вих си с тем. Най -
мен ша не точність – і ко с мо нав ти при зем лять ся
зовсім не там, де їх очіку ють, або  вза галі

піднімуть ся на ви щу орбіту.  
Дви гу ни кон ст рук то ра

Ісаєва бу ли вста нов лені
на най пер ших

космічних ко раб лях
серії "Вос ход" та

"Вос ток". Як що
за вдя ки роз роб -
кам Сергія Ко ро -
ль о ва пер ший

ко с мо навт

Роз�шу�ку�ю�чи� нові� те�ми�для�жур�на�лу� "Ар�тек",� ду�же� ча�с�то
ро�биш�ней�мовірні�відкрит�тя.�Узя�ти,�на�при�клад,�те�му�"Ар�-
тек�і�ко�с�мос".�Íу�що�тут�мо�же�бу�ти�но�во�го?� �Мак�си�мум�–
чер�го�вий�спо�гад�про�не�фор�мальні�при�го�ди�ко�с�мо�навтів�у
на�шо�му�та�борі.�

НАШІ�
ТА

НАШІ�
ТА

КОСМОСКОСМОС
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пла не ти Юрій Га гарін підняв ся в ко с мос, то зу -
сил ля ми Олексія Ми хай ло ви ча він бла го по луч -
но по вер нув ся на зем лю. Пізніше дви гу на ми,
роз роб ле ни ми О.М.Ісаєвим, бу ли ос на щені
космічні ко раблі "Со юз", різно манітні су пут ни -
ки, а та кож ав то ма тичні міжпла нетні станції, що
здійсни ли по льо ти на Місяць, Ве не ру та Марс.  

"Га разд, – ска же не терп ля чий чи тач,  – з
ко с мо сом все зро зуміло. А до чо го ж тут Ар -
тек? Ко ли  зна ме ни тий кон ст рук тор встиг
ста ти ар теківцем?"

Тут вар то зро би ти уточ нен ня. Піоне ромар -
теківцем Олексій Ісаєв ніко ли й не був. Він був
... співвлас ни ком Ар те ку.  Йо го ма ма Мар га ри -
та Бо рисівна фон Фік ро дом з тих са мих фон
Фіків, котрі до ре во люції во лоділи північною ча -
с ти ною уро чи ща Ар тек. Їхній дво по вер хо вий
бу ди нок до те пер зберігся в Ста ро му се лищі,
що в "Гірсько му". Май же все своє ди тин ст во
май бутній кон ст рук тор про во див у ро до во му
маєтку в Ар теці. Збе рег ло ся навіть кілька ста -
рих фо то графій, де ма лень кий Аль о ша стоїть на
фоні АюДа гу.

А  от чи гос тю вав Олексій Ми хай ло вич у та -
борі Ар тек, на жаль, невідо мо. Ад же, на відміну
від ко с мо навтів, яких усі зна ли в об лич чя і яких
ар теківці зустріча ли із квіта ми й фан фа ра ми,
космічні кон ст рук то ри в той час бу ли повністю
за се кре чені. Іме на Ко ро ль о ва й Ісаєва ста ли
відомі ши ро ко му за га лу тільки після їхньої
смерті.  

Нині ре дакція жур на лу "Ар тек" на -
ма гається з'ясу ва ти по дро биці

ар теківської ча с ти ни біог рафії зна ме ни то го
кон ст рук то ра, з ре зуль та та ми яко го ми обов'яз -
ко во оз най о ми мо чи тачів на сторінках на шо го
жур на лу.

Ада Ларіна



П ІДГОТОВКА�ДО Г Р ИСТАРИЙ�ФОТОАЛЬБОМСТАРИЙ�ФОТОАЛЬБОМ

Ще�одне
�фото�з

�20х�р
оків.�М

орські

катанн
я�артек

івців.�

А�ось�такий�катер�стояв�на�пляжі�поряд�з
тим� місцем,� де� пізніше� збудували
монумент�Дружби�дітей�світу.��

Цей� знім
ок� зробл

ено� ще� д
о� револю

ції,� коли

про�те,�щ
о�тут�буд

е�дитячи
й�табір,�щ

е�ніхто�й

не�здога
дувався.

�

20ті� роки.� Îсь� такий� вигляд� мав
перший�артеківський�причал�–� це� була
лише� купа� каміння.� Ïісля� кожного
шторму�його�доводилося�відбудовувати
поновому.�

Ру�б�ри�ка�"Ста�рий�фо�то�аль�бом"�–�спільний
про�ект�ре�дакції�на�шо�го�жур�на�лу�та�му�зею
історії� Ар�те�ку.� Сьо�годні� � ми� публікуємо
кілька� фо�то�графій,� зроб�ле�них� у� різний
час,�але�прак�тич�но�в�од�но�му�й�то�му�ж�місці
–�на�бе�резі�мо�ря�біля�"чор�них�скель".�Âо�ни
роз�та�шо�вані�біля�пля�жу,�тро�хи�на�захід�від
ди�тя�чо�го�та�бо�ру�"Морсь�кий".�
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Кількість фільмів, надісла них на цей кіно -
фе с ти валь, воісти ну вра жає  – 851 стрічка!
Але у фінал по тра пи ли тільки 357 кар тин із
46ти країн. Се ред них США, Ка на да,
Франція, Ве ли ко бри танія, Нор вегія, Італія,
Німеч чи на, Ар ген ти на, Іран, Бра зилія,
Греція, Ірландія, Росія, Іспанія ті інші.  Честь
пред став ля ти Ук раїну ви па ла дітям з
Київської анімаційної студії "Крок". І обид ва
їхні фільми прой ш ли у фінал.

Не за ба ром цьо му На род но му ху дож нь о му
ко лек ти ву ви пов нить ся чверть століття. У
скарб ниці йо го на го род  – зо ло та ме даль
"UNICA" (Фе де рації не ко мерційно го кіно в
складі ЮНЕ С КО), зо ло тий "Ос кар" з Нор вегії,
гранпрі то що  – усь о го близь ко 470 пе ре мог
на різних міжна род них кіно фе с ти ва лях.

І от до зо ло тих "Ос карів", "Нік", кубків і
дип ломів до да ли ся два сим па тич них вед ме -
ди ки з Австрії. "Зо ло тий"  – за фільм "Як я
став аніма то ром" (ав то ри Юля Стан ке вич,
Олексій Воз нюк, Гліб Вер ни го ров, Віра Ши -
та, Юля Ов ча рен ко й гру па дітей).  "Срібно -
го" вед ме дя одер жав най мо лод ший учас ник
фе с ти ва лю  – "кроківець" Ко с тя Хри с тюк (12
років) за анімастрічку "Смач ний бізнес".

Чле ни міжна род но го журі на об го во ренні
фільмів відзна чи ли, що анімація студії
"Крок"  – про сто ней мовірна! Ма ло то го,
що зроб ле на вруч ну, на відміну від доміну -
ю чої в усь о му світі комп'ютер ної муль -
типлікації, во на ще й вра жає ви со ким про -
фесіоналізмом і гли бо кою ідеєю! Гля дачі
та кож бу ли в за хваті від фільмів ук -
раїнських аніма торів, віта ю чи їх бурх ли ви -
ми оваціями.

І дійсно, студію "Крок" мож на впев не но
на зва ти про фесійною ди тя чою студією, то -
му що все не обхідне для про фесіоналізму в
дітей є: друж ня підтрим ка кваліфіко ва них
учи телівкіноз навців Юрія й Світла ни Іва -
но вих, гар на техніка для зйо мок і оз ву чу -
ван ня фільмів, міжна род не виз нан ня
(японські кіно к ри ти ки за нес ли фільми
студії "Крок" у Ко лекцію най кра щих
анімаційних стрічок світу!) А най го ловніше,
чим во лодіють хлоп чи ки та дівчат ка,  – це
лю бов до своєї спра ви!

Своє став лен ня до муль типлікації  діти
пе ре да ли у фільміпе ре мож цю "Як я став
аніма то ром". У ньо му пла с тиліно вий ге -
рой Ва ся Крок ландсь кий, який є збірним

Є�в�Австрії�містеч�ко,�де�во�дять�ся�зо�лоті�й�срібні�вед�меді...�Зветь�ся�во�но�ду�же�по�етич�но
–�Åбен�зеє�(у�пе�ре�кладі��–�"дзер�каль�не�озе�ро").�Зусібіч�во�но�ото�че�не�ве�лич�ни�ми�й�за�гад�-
ко�ви�ми�Аль�па�ми.�Са�ме�там�не�що�дав�но�відгримів�37й�"FESTIVAL�DER�NATIONEN"�("Фе�с�-
ти�валь� національ�но�с�тей").� Для� Ук�раїни� він� став� тріум�фаль�ним:�юні� муль�типліка�то�ри� з
Ди�тя�чої�анімаційної�студії�"Êрок"�здо�бу�ли�там�най�вищі�на�го�ро�ди��–�"Зо�ло�то�го"�й�"Срібно�-
го"�вед�медів!

ЮНІ�КИЯНИ�ВИНАЙШЛИ
НОВИЙ�ЖАНР�У�КІНО
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об ра зом усіх членів студії, роз повідає про
по шук сво го місця в житті. Спро бу вав ши
ста ти пись мен ни ком, філо со фом, му зи кан -
том, спорт с ме ном, він на решті по трап ляє в
студію "Крок" і ро зуміє, що це са ме те, що
він шу кав! Ад же, при свя чу ю чи се бе анімації,
лю ди на стає схо жою на чарівни ка: во на
вчить ся тво ри ти нові світи й фан та с тичні
всесвіти...

– Зніма ю чи цей фільм,  – роз повідає
керівник студії Юрій Іва нов,  – самі то го не
підо зрю ю чи, ми з дітьми ство ри ли зовсім
но вий жанр у кіно  – анімаційнодо ку мен -
таль ну стрічку.

На фе с ти валі хлопці й дівча та постійно
бу ли в центрі міжна род ної ува ги. Во ни не
тільки діли ли ся досвідом зйо мок
мультфільмів зі своїми до рос ли ми ко ле га ми
по кіно, але впер ше в історії "FESTIVAL DER
NATIONEN" ви пу с ти ли два но ме ри фе с ти -
валь ної кіно га зе ти (зроб ле ної зно вута ки
вруч ну), співа ли під гіта ру ук раїнські на -
родні пісні й рокком по зиції іно зем них груп,
навіть скла ли фе с ти валь ну пісню
англійською мо вою!

От же... Анімація   – це чарівництво, що
до по ма гає лю дині поз бу ти ся ра мок за шо -
ре ності. Аніма то ри  – це такі лю ди, які не
мо жуть об ме жу ва ти ся од ним ви дом діяль -
ності. Як ска зав один зі членів журі: "Му зи -
кант, спорт с мен, ху дож ник цілком мо жуть
за до воль ня ти ся знан ня ми тільки у своїх

га лу зях, а кіно ре жи сер по ви нен зна ти й
уміти все!".

P.S. Та ка гуч на пе ре мо га на міжна род но -
му рівні не мо же не на ди ха ти дітей на ство -
рен ня но вих мультфільмів. І все ж та ки в них
є мрія  – щоб їхні ше де в ри мог ли по ба чи ти
не тільки за кор донні гля дачі, але й ук -
раїнські. Де сят ки "кроківських" фільмів, що
одер жа ли не од ну сот ню пер ших призів  і
гранпрі по всьо му світі, сподіва ють ся, що
вітчиз няні те ле ка на ли по ка жуть їх ук -
раїнським дітям.

Оль га Те лич ко

Я зай ма ю ся в студії "Крок" уже два ро -
ки. До муль типлікації я не бу ла ні в яких
інших секціях або гурт ках і то му, ко ли ме не
при ве ли сю ди по друж ки, роз гу би ла ся. Але
потім ста ла по чу ва ти ся впев не но, і те пер
радісно йду на кож не за нят тя. Крім то го,
на весні я їзди ла на кіно фе с ти валь у
Берлін, що ста ло для ме не ве ли кою не -
сподіван кою. В анімації мені по до бається
те, що мож на вдих ну ти жит тя в не живі
пред ме ти. І це не тільки ма люн ки, пла с -
тилін, але й зовсім не зви чайні речі. На при -
клад, стан ки для гоління, зубні щітки, їжа
або ко ро боч ки від сірників. А ко ли по чи -
наєш зніма ти свій пер ший мультфільм,
здається, що це  – магія!!! Особ ли во че рез
те, що за раз май же увесь світ охо пи ла
комп'ютер на анімація, і нічо го май же не
ро бить ся ру ка ми, пенз ли ком, олівця ми
або пла с тиліном.

У на шої студії ду же ба га то на го род. Ра -
зом з на ши ми вчи те ля ми ми підра ху ва ли
їх, і вий ш ло, що пер ших місць і Гранпрі в
"Кро ку" уже по над 470! Дип ломів пе ре -
можців у нас стільки, що во ни не вміщу -
ють ся на одній стіні. І вже дру га стіна теж
не за ба ром за пов нить ся. Во ни ви сять
впри тул, як мо заїка. І ми на зи ваємо всі
дип ло ми на стінах "дип ло мо с та сом".

Віра Ши та, 10 років
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На зва  "аб со лют" ви ник ла ще на по чат ку
ар теківської праісторії, ко ли табір був на ме -
то вий. А на ме ти – це вам не су часні кор пу си.
Сьо годні, на при клад, під час ти хої го ди ни
мож на сміли во вла ш ту ва ти за хоп ли вий бій
по душ ка ми, не пе рей ма ю чись за над то, що
га лас і пе ре можні кри ки бійців піднімуть на
ву ха все жи ве в радіусі декількох кіло метрів.
У на меті ж та кий но мер не прой де. Навіть

про стий шепіт за ва -
жа ти ме спа ти чи
не всьо му та бо -
ру. То му в ті на -
ме тові ча си
під час ти хої
го ди ни во -
жаті постійно
н а  г а  д у  в а  л и
дітям: "Діти,

аб  с о  л ю т  -
на ти ша.

Аб со лют на ти ша". Не за ба ром по ча ли ка за ти
про сто "аб со лют". 

Але до са мо го 1975 ро ку "аб со лют" в Ар -
теці був, а Аб со лю та, на жаль, ще не бу ло. 

То го ювілей но го ро ку  ("Ар те кові" тоді ви -
пов ни ло ся 50 років) у та борі спо с теріга ла ся
ціла на ва ла жур налістів. Був се ред них і ко -
ре с пон дент "Піонерсь кої прав ди" Во ло ди -
мир Бог да нов. Він пи сав не ли ше статті та
замітки, але й скла дав му зи ку. І був у ньо го в
Сімфе ро полі друг – по ет Во ло ди мир Ор лов,
на вірші яко го Бо га нов на пи сав кілька
пісень.  Бо га нов за про сив йо го в Ар тек. 

При близ но на дру гий день пе ре бу ван ня в
та борі Во ло ди мир Ор лов за про по ну вав жур -
налістові на пи са ти пісню про Ар тек. "Це бу -
ло б ду же навіть не по га но, – по го див ся Бо -
га нов. – Але от те му оригіна ль ну при ду ма ти
до сить склад но: ад же пісень про Ар тек вже
на пи са но безліч". 

Але Во ло ди мир Ор лов був ве ли ким фан -
та зе ром і мав бурх ли ву уя ву. Він за про по ну -

вав обігра ти сло во "аб со лют", що
до то го мо мен ту в Ар теці не
оз на ча ло нічо го, крім ти хої

От уже чет вер те де ся тиліття пісень ка про "Аб со лю та" не за ли шає ТОП10 най кра щих
ар теківських пісень. Тим, хто ще не бу вав в Ар теці, повідаємо: Аб со лют – це та кий собі
ду же див ний бо ро да тий тип, який жи ве на вер шині АюДа гу в дуплі ста ро го де ре ва. За
пе ре ка за ми, ця не го ле на осо ба – охо ро нецьпо кро ви тель ти хої го ди ни, що в Ар теці так
і на зи вається – "аб со лют".

«БОРОДАТИЙ�
І ВУСАТИЙ»
²СТÎР²Я� Ï²СÅÍЬÊÈ

«БОРОДАТИЙ
І�ВУСАТИЙ»
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го ди ни. За день на пи са ли сло ва пісні, у якій
і з'явив ся "бо ро да тий і ву са тий"…

На той час два Во ло ди ми ри про ве ли в Ар -
теці вже кілька кон цертів як ав то ри по пу ляр -
них пісень. Чер го вий ви с туп за пла но ва ний у
"Ки па рис но му". На цьо му кон церті во ни
впер ше пред ста ви ли свою но ву пісню "Аб -
со лют". Пісня слу ха чам ду же спо до ба ла ся, і
її до ве ло ся співа ти на біс разів зо три. 

На ступ но го дня за пла ну ва ли кон церт у
"Гірсько му". А це, як що хто не знає, кіло -
метрів за п'ять від "Ки па рис но го", на іншо му
кінці Ар те ку.  Ав то ри ду ма ли, що вла ш ту ють
дітла хам сюр приз, і бу ли вкрай зди во вані,
ко ли з пер ших же рядків діти підхо пи ли
пісню. 

Ви я ви ло ся, що во жаті "Ки па рис но го" за -
пи са ли пісню на магніто фон і вночі у гур то -
жит ку "про кру ти ли" її ко ле гам з інших та -
борів. Пісня всім ду же спо до ба ла ся, й уже
вранці її вив чи ли в "Гірсько му". 

Ціка во, що за первісним ав торсь ким за ду -
мом  пісня ма ла зву ча ти не квап ли во, співу -
че, ніби за ко ли су ю чи ар теківців. Так її спо -
чат ку й співа ли.  

Невідо мо, скільки б про жи ла ця пісня, але
за іронією долі один му зич ний керівникно ва чок
ви пад ко во вив чив цю пісню з дітьми в
жартівли во му, рух ли во му темпі. І цей но вий
темп ви я вив ся настільки вда лим, що до ста -
ро го по вер та ти ся вже ніхто не за хотів.  Мож -
ли во, са ме за вдя ки цій ви пад ко вості пісня
про жи ла в Ар теці стільки років і про дов жує
жи ти й досі. 

АБСÎЛÞТ

Íа�горбатом�АюДаге�в�вышине.
Â�абсолютно�абсолютной�тишине
Â�старом�дереве�нашел�себе�приют
Бородатый�и�усатый�Абсолют.�

Åсть�в�"Артеке"�удивительный�приказ�–
Ïодчиняться�Абсолюту�в�тихий�час,
Â�этот�час�он�опускается�с�горы,
Íо�никто�его�не�видит�до�поры.

Тихотихо�он�проходит�до�ворот
È�по�лагерю�на�цыпочках�идет,
То�он�смотрит�на�карманные�часы,
То�он�песенку�мурлыкает�в�усы.

Только�песни�Абсолюта�не�слышны
Åсли�нету�абсолютной�тишины
È�покуда�вы�не�ляжете�в�кровать
Абсолюта�абсолютно�не�слыхать.�
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