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Пам’ятка в дорогу  
(учаснику XVІІI Теріологічної школи-семінару) 

 
Шановний колего, 
збираючись на 18 теріошколу, не забудьте перед виїздом роздрукувати цю сторінку з пам’ятною інформацією. 
 

Дальня дорога. Варто пам’ятати, що в час роботи школи припиняють рух потяги літнього часу, і кількість транс-
порту дальнього сполучення може бути незначною. Пам’ятайте про ключові залізничні станції і великі автостанції, 
від яких є рух прямого транспорту до місця зустрічі. Наводимо у міру віддалення від Щелкіне: 1) залізнична стан-
ція Сім Колодязів (передостання перед Керчю), 2) м. Феодосія, 3) м. і ст. Джанкой, 4) м. Сімферополь. Найкраще 
доїхати прямо до Семи Колодязів, між п. 3 і 4 краще обрати 4.  

Ближня дорога. Кінцева точка подорожі — база відпочинку «Росинка», до якої йти 2 км від повороту дороги Ле-
нінське–Щолкіне на с. Заводське. Автотранспорт на Щолкіне проходить цей поворот, і ваша задача — зупинитися 
на тому повороті. Найпростіше туди потрапити рейсовим автобусом від р/центру Леніне (його залізнична ст. — 
«Сім Колодязів») на Заводське і або на Щолкіне з визодом на повороті на Заводське (і далі пішки). Автобуси з 
Сімферополя на Щолкіне: 9:15, 11:10, 13:42, 15:45, 16:25, 17:30.  Всі з центрального автовокзалу, зо якого з заліз-
ничного вокзалу йдуть: тролейбуси № 1 и 6, маршрутки № 60, 64, 65 та ін. в напрямку "Мар’їне". 

Мобільний зв’язок. Більшість колег знають номери один одного. Нагадуємо номери, згадані у інформаційних ли-
стах. МТС: (066)–166–1001 (Микола Товпинець), (050)–9378851 (Ігор Євстаф’єв), (066)–210–5723 (Марина Короб-
ченко), КСТАР (067)–738–2089, ЛАЙФ (093)–774-0063 (Ігор Загороднюк).  

Акомодація. проживання буде на базі відпочинку «Росинка» в типових для баз кімнатах. Кімнати електрифіковані. 
Вартість проживання — 50 грн. за добу. Організатори повідомляють, що кожний отримає документи про плату за 
проживання для звітів за відрядженнями. Харчування буде у їдальні. Планується триразове харчування. Оргкомі-
тет розглядає можливість організувати сніданки (чай/кава + канапка) без залучення кухарів, що дозволить здеше-
вити сніданки. Обіди будуть повноцінними, вареними. Вечеря — на вибір учасників. За попередніми оцінками, 
повне триразове харчування коштуватиме 80 грн.  

Оргвнесок, сподіваємося, не перевищуватиме 100 грн. (у зв’язку з частими питаннями: запитана сума попередньо-
го внеску вкл. оргвнесок та (!) передоплату акомодації і харчування, які будуть зараховані при розрахунках) 

Робота в залі. Засідання проходитимусь в приміщенні їдальні. Круглі столи — в їдальні та одній з великих кімнат. 
Для доповідей передбачена оргтехніка і мультимедійний проектор. Просимо кожного подбати заздалегідь про дуб-
лікати ваших презентацій на випадок помилок зчитування файлів (диски, флешки). Для роботи на круглих столах 
просимо брати максимально потрібну кількість демонстраційних матеріалів: роздруки, файли, фотографії, карти, 
колекційні зразки тощо. Для КС з діагностики буде надано бінокуляр. 

Екскурсії. Планується дві невеликі екскурсії в околицях стаціонару і одна довга — на півдня — у Казантипський 
заповідник та його околиці. Подбайте про зручні одяг і взуття. Просимо також не забути за дощовики на випадок 
мокрої погоди, ліхтарі і теплі куртки для вечірніх переміщень. Ваш фотоапарат вам не зашкодить як під час екску-
рсій, так і при проведенні майстер класу з техніки фотодокументування. 

Роздатки. Не забудьте взяти на школу-семінар матеріали, які ви хотіли і могли би поширити серед колег: відбитки 
і пдф ваших статей і важливих публікацій ваших колег, книжки та інші видання для презентацій, диски, презента-
ції, буклети, ліфлети, плакати, наклейки стосовно об’єктів чи районів ваших досліджень.  

Програма. У файлі, що додається (на сайті — окрема кнопка) є повний огляд заявлених доповідей і круглих сто-
лів. З огляду на кількість заявлених учасників і тем (33 учасники, 26 пунктів програми, 30 доповідей, 7 тем для 
круглих столів) не виключено, що програма буде виконана на день раніше, і при бажанні можна буде роз’їжджа-
тися у п’ятницю вранці (замість суботи). Можливі варіанти ущільнення програми вказано у зведеній таблиці. Про-
те не раджу поспішати з виконанням програми і швидким від’їздом: море вас не відпустить! 
 

з повагою, Ігор Загороднюк, 2011-09-22. 


