
стисле посилання на цю сторінку: https://goo.gl/2DPtpv 
хроніки теріошкіл: http://terioshkola.org.ua/ua/chronicle.htm 
 

 

Українське теріологічне товариство НАНУ 
 

Оргкомітет XXIV Теріологічної школи  
“Зоологічні колекції: збір, облік,  

ідентифікація зразків” 
 

http://terioshkola.org.ua/ua/shkola24/shk24-main.htm 
http://onu.edu.ua/uk/culture/museums/zoological  

 
 
ПАМ’ЯТКА В ДОРОГУ для учасника 24 теріошколи 
(скоротити до 1-2 стор. і зробити окремим документом, поки -- тут в кінці,  
повна версія залишиться тут для тих, хто матиме в дорозі доступ до інету) 
 
попередні зразки — з них запозичити найважливіше  
http://terioshkola.org.ua/ua/shkola23/shk23-memory.pdf 
http://terioshkola.org.ua/ua/shkola22-tovtry/shk22-memory.rtf 
http://terioshkola.org.ua/ua/shkola21/shk21-memory.rtf 
http://terioshkola.org.ua/ua/shkola20/shk20-memory.pdf 
 
Головні точки збору (на всі випадки життя) 
 
При описах точок збору в позиціях “орієнтир” вказано відоме одеситам місце, 
що знаходиться в 5-10 хвилинах від заданної точки. За наявності інтернету, 
користуйтесь https://2gis.ua/odessa - він знає практично всі адреси та може 
допомогти з вибором трамваю або маршрутного таксі. Також є мобільні 
додатки. 
 
Хоcтел “Comfort24” 
Адреса: Французький бульвар, 16. 
Координати: 46.457852, 30.757492 
Точка на гугл-карті: https://goo.gl/ehQ9fa 
Інформація на сайті booking.com: https://goo.gl/wzvABB 
Орієнтир: Кіностудія ім. Довженко (“Одеська кіностудія”). 
Хостел знаходиться за супермаркетом Сільпо. 
Проїзд від Залізничного вокзалу: через підземний перехід до трамвайної 
зупинки, сісти на 5 трамвай в сторону Аркадії. Їхати до зупинки “Одеська 
Кіностудія” (вона же - Гагаріна) чи зупинки “Довженко”, орієнтир  — супермаркет 
“Сільпо”. Хостел знаходиться за супермаркетом, зліва. 
 
Український науковий центр екології моря (УкрНЦЕМ) 

http://terioshkola.org.ua/ua/shkola21/shk21-memory.rtf
http://terioshkola.org.ua/ua/chronicle.htm
https://2gis.ua/odessa
https://goo.gl/2DPtpv
https://goo.gl/ehQ9fa
http://terioshkola.org.ua/ua/shkola20/shk20-memory.pdf
http://onu.edu.ua/uk/culture/museums/zoological
http://terioshkola.org.ua/ua/shkola22-tovtry/shk22-memory.rtf
http://terioshkola.org.ua/ua/shkola23/shk23-memory.pdf
http://terioshkola.org.ua/ua/shkola24/shk24-main.htm
https://goo.gl/wzvABB


Адреса: Французький бульвар, 89. 
Координати: 46.439647, 30.769151 
точка на гугл-карті: https://goo.gl/iyTDFN 
Орієнтир: Готель Юність 
Проїзд від Залізничного вокзалу: через підземний перехід до трамвайної 
зупинки, сісти на 5 трамвай в сторону Аркадії. Їхати до готелю Юність, потім 
пішки 500 метрів в сторону моря, 6-8 хв. 
Проїзд від хостела “Comfort24”: сісти на 5 трамвай в сторону Аркадії. Їхати до 
готелю Юність, потім пішки 500 метрів в сторону моря, 6-8 хв. 
 
Табір школи — гідробіологічна станція ОНУ 
Адреса: берег моря, південніше Французького бульвару. 
Координати: 46.442689, 30.772071  
Точка на гугл-карті: https://goo.gl/maps/krbcb9JjdYt 
Орієнтир: Траса здоров’я, Скеледром, санаторій Чкалова 
Проїзд: пішки від УкрНЦЕМ. 900 метрів до моря вниз, 12-15 хв 
 
Український науково-дослідний протичумний інститут імені І. І. Мечнікова 
Адреса: вул. Церковна, 2/4. 
Координати: 46.500870, 30.722978 
Точка на гугл-карті: https://goo.gl/Dh2X1p 
Орієнтир: радіоринок, Порше центр 
Проїзд від залізничного вокзалу: Будь-яка маршрутка, що йде на “посёлок 
Котовского” 120, 190, 145, 121, 242. Вийти на “пересепський міст”. Потім пішки 
ще 300-400 м. Чи вийти на “Церковній” (наступна) 
Проїзд від Центрального Автовокзалу: Будь-яка маршрутка, що йде на “посёлок 
Котовского” 191, 232а. Вийти на “пересепський міст”. Потім пішки ще 300-400 м. 
Чи вийти на “Церковній” (наступна) 
Проїзд від Хоcтелу “Comfort24”:  

● Пройти до проспекту Шевченко (по вул. Довженко чи Гагаріна, близько 
600-700 метрів) і сісти на маршрутку, що йде на “посёлок Котовского”, 
наприклад 137, 146, 242. Вийти на “пересепський міст”. Потім пішки ще 
300-400 м. Чи вийти на “Церковній” (наступна). Орієнтовний час поїздки - 
близько 40 хв. Вартість - 5 грн 

● Пройти до кіностудії, сісти на 5 трамвай, їхати до Велика 
Арнаутська/Старопортофранківська. Пересісти на автобус 240, 250 чи 
маршрутне таксі 168. Вийти на “пересепський міст”. Потім пішки ще 
300-400 м. Чи вийти на “Церковній” (наступна). Орієнтовний час поїздки - 
близько 45-50 хв. Вартість 8 грн (3+5). 

 
Біологічний факультет Одеського національного університету 
Адреса: Шампанський провулок 2. 

https://goo.gl/maps/krbcb9JjdYt
https://goo.gl/iyTDFN
https://goo.gl/Dh2X1p


Координати: 46.453371, 30.756729 
точка на гугл-карті: https://goo.gl/maps/c3hyxHyyiaQ2 
Орієнтир: Інститут Філатова 
Від Хоcтелу “Comfort24”: пішки 7-10 хвилин, після виходу на Французьский 
бульвар, повертайте праворуч. 
Проїзд від Залізничного вокзалу: через підземний перехід до трамвайної 
зупинки, сісти на 5 трамвай в сторону Аркадії. Їхати до зупинки “інститут 
Філатова”. 
 
Зоологічний музей Одеського національного університету 
Адреса: Шампанський провулок 2 (одна будівля з ОНУ ім. Мечникова). 
Координати: 46.453371, 30.756729 
Точка на гугл-карті: https://goo.gl/maps/c3hyxHyyiaQ2 
 
Залізничний вокзал 
Адреса: Привокзальна проща 2. 
Координати: 46.467377, 30.741024 
Точка на гугл-карті: https://goo.gl/4zdKSs 
Біля Залізничного вокзалу проходять 28 та 5 трамвай. Завжди обирайте 5! Ціна 
квитка на трамвай - 3 гривні не залежно від напрямку та відстані. 
 
Автовокзал Центральний 
Адреса: Колонтаївська 58 
Координати: 46.476723, 30.708612 
Точка на гугл-карті: https://goo.gl/maps/Q72uXVxA6oB2 
біля автовокзалу знаходиться кінцева зупинка 5 трамваю. До зупинки 
Залізничний вокзал - 25 хв трамваєм. Всі вищезгадані маршрути (окрім 
маршруту до Українського науково-дослідницького протичумного інституту імені 
І.І. Мечнікова) дійсні і з Центрального автовокзалу. 
 
 
бажані робочі матеріали 
 
1) проблемні зразки (остеологічні матеріали, відбитки, фотофакти тощо) для 
визначення на круглих столах і майстер-класах. презентаційні фото для 
пояснення відмінностей, виявлених вами і запланованих для демонстрації. 
 
2) презентаційні матеріали для доповідей (файли презентацій) — прохання 
взяти на неперевантажених іншими матеріалами носіях і вислати в оргкомітет 
(рекомендуємо також викласти на файлообмінник; не зберігайте файли у 
високих версіях, бо матиме ризик їх не показати!). 
 

https://goo.gl/maps/Q72uXVxA6oB2
https://goo.gl/maps/c3hyxHyyiaQ2
https://goo.gl/4zdKSs
https://goo.gl/maps/c3hyxHyyiaQ2


3) презентаційні матеріали для інформування колег: нові видання, звіти про 
важливі проекти, колекції пдф власних праць і сторонніх видань, відеоматеріали 
та фотоальбоми про акції, дослідження тощо; навчальні фільми, дотичні до 
теріології, історії та практики досліджень. 
 
рекомендовані індивідуальні речі 
 
спальник, ліхтар (для тих, хто не в хостел, а у наметове містечко, декілька 
спальників будуть, але тільки для тих, хто зголосяться першими!!!),  
КЛМН, фляга або термос для щоденного користування і на екскурсію,  
зручний одяг та взуття — для екскурсій, 
теплий одяг і дощовик на випадок похолодання і непогоди,  
індивідуальну аптечку відповідно до власних потреб.  
 
куди адресувати відрядження 
 
Зоологічний музей Одеського національного університету імені І. Мечникова,  
з 4 до 8.10.2017 для участі у Теріошколі. Додаткові варіанти дат: з 3 до 8.10 -- 
для участі у “Браунерівських” читаннях та Теріошколі. Для учасників 
Теріошколи, приїзд яких суміщений з семінаром в ПЧІ: семінар почнеться на 
наступний день теріошколи -- 9.10.2017, і відрядження можна виписувати з 4 до 
10?.10 для участі в Теріошколі та семінарі для СЕС (семінар узгоджений з 
теріошколою), адресуючи відрядження до ПЧІ (протичумного інституту). 
 
з повагою 
ігор загороднюк, Олена Дятлова 
4-7.08.2017, останнє поновлення -- 27.09.2017 
 
 


