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ІМЕННА АУДИТОРІЯ ІМЕНІ МИКОЛИ ЧАЙКОВСЬКОГО

У вересні 2014 року на географічному фа-
культеті  ТНПУ  відкрито  аудиторію  імені 
М.П.Чайковського – видатного природодослід-
ника  Тернопільщини,  організатора  заповідної 
справи, автора наукових і науково-популярних 
нарисів про визначні пам'ятки природи краю. 
На  урочисту  церемонію  зібрались  студенти 
спеціальності "Екологія", викладачі географіч-
ного факультету, гості. Серед запрошених гос-
тей дві доньки Миколи Петровича – Світлана 
Сліпченко  та  Ніна  Чайковська,  внучка  Ірина 
Леньків і правнук Володя Леньків, начальник 
департаменту екології  та  природних ресурсів 
Тернопільської  облдержадміністрації  Орест 
Сінгалевич,  директор  НПП  "Дністровський 
каньйон"  Михайло  Шкільнюк,  зав.  відділом 
природного заповідника "Медобори" Ігор Ка-
пелюх,  професор  кафедри  географії  Йосип 
Свинко,  декан  географічного  факультету  до-
цент  Андрій  Кузишин.  Організатори  заходу: 
професор,  зав.  кафедри  геоекології  Любомир 
Царик,  голова  громадської  ради  з  екології 
Олександр Філь.

Зібрання у вузькому колі близьких до запо-
відної справи людей дало можливість створити 
атмосферу професійного спілкування, спогадів 
очевидців  задля  вшанування  пам’яті  Миколи 
Петровича,  його  творчих  здобутків.  Яким  у 
пам’яті сучасників він залишився? Які справи 
його говоритимуть за нього? Які його людські 
якості імпонували нам ? Що вирізняє Миколу 
Петровича на тлі буденного?

Як відмітив проф. Любомир Царик Мико-
ла  Петрович  жив  і  творив  для  людей  на 
відміну від більшості, яка живе для себе. Це 
та перша особливість його творчого шляху. Ві-
домий дослідник природи. Організатор приро-
дозаповідання.  Пропагандист  природоохорон-
них  справ.  Видатна,  знакова  особистість  По-
дільського краю. З роками, це стає все очевид-
нішим. Талант природодослідника, менеджера, 
режисера-оператора  яскраво  проявився  при 
проведенні  експедиційних  досліджень 
"Дністер 97".

Як відзначали Світлана Миколаївна і Ніна 
Миколаївна Микола Петрович любив приро-
ду і відданих справі її збереження людей.  У 
своїх стосунках з природою Микола Петрович 
сповідував наступне:  Якщо ти хочеш вивчати 
та цінувати природу, спершу необхідно зрозу-
міти мову,  на якій вона говорить.  У природі 
все  геніально  просто  і  водночас  велично. 
Микола  Петрович  з  головою  поринав  у  світ 
природи,  відчуваючи  себе  її  частинкою.  Тут 
він почував себе ідеально комфортно, безпеч-
но і приязно. Природа його енергетично живи-
ла, даючи сили і наснагу для добрих справ.

Дочки  Миколи  Петровича  на  життєвих 
фактах  підтвердити  оту  його  нерозлучну 
єдність з природою. 

Спогади про вчителя ми почули з уст на-
чальника Департаменту екології та природних 
ресурсів Ореста Васильовича Сінгалевича. На-
полегливість  і  безкомпромісність  –  це  риси 
притаманні  Миколі  Петровичу при  реалізації 
поставлених природоохоронних завдань.

Микола  Петрович  розумів  всю  велич  не 
лише природи, а й силу природничої науки, а 
тому тісно співпрацював з її яскравими предс-
тавниками.  Проф.  Свинко  Й.М.  був  одним  з 
перших наукових партнерів Миколи Петрови-
ча з багатьох заповідних проектів. У своїй роз-
повіді  проф.  Й. Свинко навів  цікаві  і  малові-
домі факти творчого шляху інспектора охоро-
ни  природи  М.Чайковського,  його  участь  у 
проведенні науково-практичних семінарів, на-
рад,  організації  наукових досліджень заповід-
них об’єктів. 

Відзначено, що творчий портрет змальова-
ний колегами і друзями ще далеко не повний. 
А тому пам’ятаймо, що портрету бракує ще ба-
гато особистих рис, відтінків, штрихів. Вшано-
вуючи  світлу  пам'ять  Миколи  Петровича  ми 
знаходимось у постійному пошуку його твор-
чого доробку.
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У іменній аудиторії  знаходиться виставка 

наукових  праць  і  архіву  Миколи  Петровича. 
Дослідження  творчого  доробку  Миколи 
Петровича продовжується.

Учасники відкриття іменної аудиторії М.П.Чайковського

Л.П.Царик та О.В.Сінгалевич презентують виставку творчого доробку М.П.Чайковського
Редколегія.  
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