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АНОТАЦІЯ 

 

Робота на тему «Перший завідувач кафедри технології зберігання зе-

рна», яку виконав студент другого курсу (гр. ТЗХ-21А) факультету ТЗіЗБ 

С.М.Гнилиця, представлена на традиційний конкурс студентських наукових 

робіт ОНАХТ «Історія моєї академії». Загальний обсяг роботи склав 27 сто-

рінок, в ній наведено 2 рисунка та 2 фотографії, 13 додатків, список викорис-

таних першоджерел у кількості 7, у тому числі – особисте діло з архіву 

ОНАХТ.  

Вона приурочена до 120-річчя з дня народження Петра Миколайовича 

Рекайкіна – доцента, кандидата технічних наук, що був першим завідувачем 

кафедри, яка стала основою теперішній кафедри технології зберігання зерна; 

випускника нашого вищого закладу, висококваліфікованого фахівця, справ-

жнього професіонала, який присвятив все своє життя підготовці висококва-

ліфікованих фахівців для галузі хлібопродуктів нашої країни. 

У роботі наводиться опис трудового шляху Петра Миколайовича Рекай-

кіна – від часів вибору професії, через становлення як зрілого фахівця, через 

лихі часи Другої Світової війни, до становлення його як науковця, високок-

валіфікованого викладача і фахівця. Його трудове життя є прикладом відда-

ності обраному шляху, колосальної працьовитості і заслуженого визнання 

колег та студентів. 

Знайомство з багатогранною особистістю П.М.Рекайкіна, буде, безсум-

нівно, цікавим і корисним для абітурієнтів, які обирають для себе життєвий 

шлях, а також студентам, випускникам і викладачам нашої академії. 
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ВІДГУК  

НАУКОВОГО КЕРІВНИКА 

НА НАУКОВУ СТУДЕНТСЬКУ РОБОТУ  

 

Робота на тему «Перший завідувач кафедри технології зберігання зе-

рна», яку виконав студент другого курсу (гр. ТЗХ-21А) факультету ТЗіЗБ 

С.М.Гнилиця, представлена на традиційний конкурс студентських наукових 

робіт ОНАХТ «Історія моєї академії». 

Студентом Сергієм Гнилицею самостійно була проведена велика робота 

з пошуку та обробці інформації про життєвий шлях Петра Миколайовича Ре-

кайкіна, для чого був проведений літературний пошук у бібліотеці нашої 

академії та були використані матеріали особистої справи, що зберігається у 

архіві ОНАХТ. Всі найдені матеріали були уважно розглянуті, оброблені для 

цікавої подачі читачам та перекладені з російської мови на українську. Під-

готована робота була акуратно оформлена.  

У період виконання даної роботи студент періодично звертався до кері-

вника за консультаціями та демонстрував як вихідні матеріали, отримані 

шляхом пошуку, так і частини підготованої роботи, і завжди отримував не-

обхідні поради. 

Таким чином, можна відмітити достатньо високу ступінь самостійності 

автора − студента Сергія Гнилиці при виконанні ним даної роботи та його 

працьовитість і сумлінне ставлення до діла.  

Дана робота дозволяє відкрити нові сторінки життєвого шляху доцента 

П.М.Рекайкіна. 

 

Науковий керівник: 

К.т.н., доцент кафедри  

технології зберігання зерна    Лариса ДМИТРЕНКО 
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ВСТУП 

 

Від вирощування і прибирання до виробництва насіння і різних проду-

ктів харчування зерно проходить довгий шлях. І початок цього шляху − еле-

ватор − високомеханізоване і автоматизоване підприємство, що забезпечує 

підробку, зберігання зерна і постійний контроль за його якістю. 

З чого розпочиналася кафедра технології зберігання зерна, що го-

тує кадри для хлібоприймальних підприємств і елеваторів? Хто стояв у 

витоків її створення? 

Ця кафедра зіграла важливу роль в підготовці висококваліфікованих 

фахівців для мукомельно-круп'яної промисловості та елеваторного господар-

ства, що відбилося і в назві інституту − вже з 1939 року він став називатися 

як «Одеський інститут інженерів борошномельної промисловості і елеватор-

ного господарства». Оцінюючи роботу інституту (нині − Одеської національ-

ної академії харчової промисловості) за усі роки його існування, можна ска-

зати, що він зробив гідний внесок у розвиток мукомельно-круп'яної промис-

ловості і елеваторного господарства. 

Нинішня кафедра технології зберігання зерна, з моменту свого засну-

вання, багаторазово зазнавала реорганізації та змінення назви. У різні роки її 

очолювали різні видатні вчені, відомі фахівці галузі, відмінні організатори − 

відомі своїми науковими та трудовими досягненнями. Так завідувачами ка-

федри були: доценти Рекайкін П.М. (1938-1941 рр.), Платонов П.М. (1941-

1949 рр.), Ляторовський Б.Г. (1949-1953 рр.), Демидов П.Г. (1953-1954 рр.), 

Домбровський Г.Д. (1954-1960 рр.), Куценко К.І. (1961-1973 рр.); професор 

Жидко В.І. (1974-1986 рр.); доцент Зацерклянний М.М. (1986-1992 рр.), в.о. 

завідувача кафедри − доцент Петруня Б.М. (1992-1994 рр.); професор Стан-

кевич Г.М. (1994 − по сьогодення). 

З історією кафедри пов'язані долі багатьох видатних вчених, що пра-

цювали в її складі в різні роки (наприклад, доц. Платонов П.М., що став на-
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далі ректором нашого ВЗО), і великих фахівців галузі − випускників кафед-

ри. Усі ці люди гідні оповідання. І в нашій роботі ми розповімо про першого 

завідувача кафедри зернознавство, зерносушіння і елеваторно-складського 

господарства, що була заснована в 1938 році, яка і є попередником кафедри 

технології зберігання зерна Одеської національної академії харчових техно-

логій – про доцента Рекайкіна Петра Миколайовича. 

Петро Миколайович Рекайкін − кандидат технічних наук, доцент; з 

1938 по 1941 р. – перший виконувач обов'язків завідувача кафедрою «Зерно-

ведення, зерносушіння і елеваторно-складське господарство» з моменту її 

заснування, а з 1946 по 1967 р. − доцент кафедри «Елеваторно-складське гос-

подарство». 

 

*** 

СІМ’Я 

 

Батько Петра Миколайовича − виходець з селян Самарської губернії, з 

14 років він був відданий у вчення в ковальську майстерню. Військову служ-

бу він проходив в Одесі, після закінчення якої одружився.  

Матір Петра Миколайовича до заміжжя працювала верстатником на 

джутовій фабриці, надалі вона пішла з роботи і стала домогосподаркою.  

З 1902 по 1922 рр. батько Петра Миколайовича працював на залізниці 

спочатку помічником машиніста, а потім − машиністом на залізничній гілці 

цукрового заводу. З 1925 р. працював ковалем на заводі ім. Січневого повс-

тання. Будучи на заслуженому відпочинку, деякий час продовжував працю-

вати кочегаром на Одеській дієтичній фабриці. 

У батьківській сім'ї Петра Миколайовича Рекайкіна було четверо дітей: 

три брати − Петро, Олександр, Аркадій і сестра Анастасія, так що матеріаль-

но жилося тяжко. 
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ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ 

Петро Миколайович народився 4 (17) січня 1902 р. в місті Самара (піз-

ніше перейменованому в м. Куйбишев). Після народження Рекайкіна-

молодшого сім'я переїхала в Одесу − у 1903 році.  

У 1912 р. П.М.Рекайкін вступив на навчання в Одеське вище початкове 

училище, яке в 1918 р. він закінчив, і в тому ж році він вступив в Одеське 

млинарно-технічне училище. Через скрутний матеріальний стан через 1,5 ро-

ку йому довелося залишити навчання. Працював чорноробом, підсобним ро-

бітником в Одеських артилерійських майстернях. Потім, з квітня 1920 по жо-

втень 1921 року послідовно працював вартовим, помічником комірника і під-

ручним слюсаря в мотоциклетній майстерні Одеської автомобільної секції і 

на інших підприємствах. 

У березні 1922 р. разом з сім'єю виїхав у Вінницьку область (колишню 

Подільську губернію) − в село Лука-Жабокрицька. Тут працював молотобій-

цем в кузні, облаштованій силами сім'ї (батьком, братом та їм самим). У тра-

вні 1923 р. отримав місце сільського вчителя в селі Кірнасівка Тульчинського 

району Вінницької області.  

У вересні 1924 р. П.М.Рекайкін продовжив своє 

навчання, поступивши на 2-й курс Одеської млинарної 

профшколи, після закінчення якої в 1925 році, з трав-

ня 1925 і по вересень 1926 року знову працював учи-

телем в семирічній школі м. Тростянець-Подільський. 

У 1926 р., успішно склавши іспити, Петро Ми-

колайович поступив в Одеський технікум технології 

зерна і борошна (з 1929 р. − Інститут технології зерна і 

борошна імені Й.В.Сталіна) на спеціальність «Борошномельно-круп'яне ви-

робництво і елеваторно-складське господарство» (див. в додат. А заяву на 

вступ), який він закінчив з відзнакою в 1930 році. Тема його дипломної робо-

ти була наступна: «Спорудження млина сортового помелу на 200 т добової 

 
П.М.Рекайкін 
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продуктивності в м. Києві з можливістю прийому зерна із залізниці і води» 

(див. додат. Б).  

Після закінчення інституту Петру Миколайовичу була присвоєна ква-

ліфікація «інженер-технолог борошномельно-круп'яного виробництва і еле-

ваторно-складського господарства» і був зарахований до аспірантури кафед-

ри механічної технології зерна і залишений працювати в інституті асистен-

том і завідувачем заочного сектору.  

З початку 1931 р. він читав студентам курс «Зернознавство», а з 1932 р. 

− вів ще і дисципліну «Елеваторно-складське господарство».  

Петро Миколайович вільно володів російською та українською мовами 

та достатньо добре знав англійську і німецьку (читав і писав). 

Петро Миколайович був активною молодою людиною і брав участь в 

громадському житті, так з 1 травня 1923 року він вступив в члени профспілки 

працівників вищої школи, а в студентські роки був членом Профкому, а з 

1934 по 1939 р. − депутатом міськради, в 1934 році був обраний делегатом     

II-го обласного з'їзду Рад.  

Займаючись в аспірантурі, він виконав науково-дослідні роботи за те-

мами: «Зміна фізичних властивостей зерна при кондиціонуванні», «Розраху-

нок кількості тепла для підігрівання мерзлого зерна», «Аналіз формул Янсена 

і Ері». Ці роботи обговорювалися 15.11.1935 р. на засіданні спеціальної комі-

сії під головуванням заст. директора учбової частини, інженера Бермана С.М. 

за участю членів комісії проф. В.Я.Гіршсона, проф. М.І.Озоліна, доцента 

П.Г.Демидова, рецензентом виступав проф. В.Я.Гіршсон. За рішенням цієї 

комісії інженера П.М.Рекайкіна, як закінчившего «аспірантський стаж» і ви-

конавшого дисертаційну роботу, було допущено до її прилюдного захисту на 

здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук при рецензенті профе-

сорі В.Я.Гіршсоні і офіційних опонентах проф. М.І.Озоліні і доценті 

П.Г.Демидові. Таким чином, виконані Петром Миколайовичем науково-

дослідні роботи отримали позитивні оцінки фахівців. 
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Так, проф. В.Я.Гиршсон у своїх висновках про дисертаційну роботу 

П.М.Рекайкіна писав, що, виконане ним дослідження впливу кондиціонуван-

ня на фізичні властивості зерна пшениці двох сортів «Українка» і «Коопера-

торка» представляють «великий науковий інтерес з борошномельної точки 

зору». І підводячи підсумок він писав, що: «аспірант Рекайкін виявив:  

1. уміння критично розбиратися в складних формулах; 

2.  достатнє знайомство із спеціальною літературою і крім того, 

3. самостійно освітив питання про визначення кількості тепла, необ-

хідного для підігрівання мерзлого зерна; 

4. виконав цінну роботу за визначенням фізичних властивостей пше-

ниці». 

М.І.Озолін у своєму відгуку писав: «Мета роботи − випробування тим-

часових опорів ендосперму на стискання і сколювання при кондиціонуванні, 

має важливе значення для млинарства, а тому виконана робота.., разом з ін-

шими виконаними роботами, за визначенням теплового розрахунку сушарки 

і розрахунків тиску зерна на дно і стінки силосів, − являються практично ко-

рисними…» 

Доцент П.Г.Демидов у своєму відгуку писав наступне: «Робота по темі 

1-ій (тобто – «Зміна фізичних властивостей зерна при кондиціонуванні») є 

дослідницькою роботою, що висвітлює питання впливу процесу кондиціону-

вання на зміну фізичних властивостей зерна. На підставі великої експеримен-

тальної роботи, проведеної в лабораторії, за визначенням зусиль на дроблен-

ня ендосперму на стискання і сколювання, автор приводить режим кондиціо-

нування, що дає найбільший ефект відносно розпушування ендосперму зер-

на. ...Робота по першій темі представляє інтерес для технології борошноме-

льного виробництва. Виконана робота в цілому характеризує тов. Рекайкіна 

П.М., як аспіранта, що отримав широку теоретичну підготовку за загальноі-

нженерними дисциплінами». 
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7 лютого 1936 р. в Одеському інституті технології зерна і борошна             

ім. Й.В.Сталіна відбувся захист дисертації. П.М.Рекайкін був представлений 

на затвердження у вченому ступені кандидата технічних наук і вченому 

званні доцента по зернознавству і елеваторно-складському господарству 

(див. додат. В), проте Кваліфікаційна комісія Наркомату заготівель СРСР ві-

дхилила це представлення.  

Рішення Кваліфікаційної комісії у вересні 1937 р. було оскаржене ди-

сертантом і професором Я.М.Купріцем, який був в числі рецензентів науко-

вих робіт П.М.Рекайкіна. 8 березня 1938 р. Петро Миколайович все ж був за-

тверджений у вченому званні доцента (см додат. Г, Д). 

У 1938 році Одеський інститут технології зерна і 

борошна ім. Й.В.Сталіна очолив випускник цього ВНЗ 

1931 року, кандидат технічних наук, доцент 

С.М.Золотарьов.  

3 листопада 1938 р. по Одеському інституту тех-

нології зерна і борошна ім. Й.В.Сталіна був виданий на-

каз за № 203/а, за підписом директора інституту 

С.М.Золотарьова і зав. навчальній частині С.І.Бермана, 

яким пропонувалося створити з 1 листопаду 1938 року 

кафедру зернознавства, зерносушіння і елеваторно-складського господарства 

(див. рис. 1). 

 

 

ФОТО ЗОЛОТАРЕВА 

 

С.М.Золотарьов 

 

 

Рисунок 1 − Фрагмент наказу про створення кафедри зерноведення, зерносушіння і  
елеваторно-складського господарства 
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Для цього з кафедри технології борошномельного виробництва вилуча-

лися дисципліни «Елеваторно-складське господарство», «Зерносушіння», 

«Зберігання зерна», «Проектування, монтаж і ремонт елеваторів», а також 

курсове і дипломне проектування елеваторів. З кафедри спец. хімії і технохі-

мічного контролю були вилучені дисципліни «Агротехніка з основами селек-

ції і насінництва», «Зернознавство і боротьба з шкідниками комор».  

До виконання обов'язків завідувача заснованої кафедри був допущений 

доцент Рекайкін Петро Миколайович. За завідування кафедри йому була 

встановлена оплата у розмірі 20 % від основного окладу. 

Членами кафедри були призначені викладач Белорусец Л.С. і прикріп-

лені до кафедри аспіранти Платонов П.М. і Рашкован Г.А. 

Працюючи в інституті Петро Миколайович багато їздив у відрядження 

на різні підприємства для ознайомлення з передовим досвідом організації їх 

роботи, наприклад, в додатку Е можна побачити копії відрядних посвідчень 

для поїздки в м. Нижній Новгород, м. Ленінград на портовий елеватор і мли-

нкомбінати ім. Кірова та ім. Леніна, в м. Москва для ознайомлення з роботою 

НДІЗ (Науково-дослідний інститут зерна) і ВНДІСГМ (Всерадянський нау-

ково-дослідний інститут сільськогосподарського машинобудування імені 

В.П.Горячкина) та новими проектами інституту «Промзернопроєкт». 

ЧАСИ ВІЙНИ 

Петро Миколайович Рекайкін на посаді виконувача обов'язків завідува-

ча кафедри «Зернознавство, зерносушіння і елеваторно-складське господарс-

тво» працював до початку Великої Вітчизняної війни.  

Випуск фахівців з кафедри у 1938 році склав 49 чоловік, а в 1941 році 

вже 105 чоловік. Наукові напрямами цього періоду були: розробка прогреси-

вних методів зберігання зерна, сушка зерна, круп'яне виробництво, механіка 

сипких матеріалів. 
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У травні 1941 р. П.М.Рекайкін був призваний в армію і відправлений на 

курси, а в червні вже спрямований на Південний фронт, де служив помічни-

ком, в потім − начальником 6-го відділу штабу дивізії. Брав участь у боях за 

міста Запоріжжя, Ворошиловград. Був легко поранений. Його військове фор-

мування потрапило в тривале оточення. При виході з оточення в районі ста-

ниці Білорічінської 11 серпня 1942 р. Петро Миколайович потрапив в полон. 

Знаходився з січня 1943 року в полоні на території Німеччини, а з березня 

того ж року − у м. Регенсбурзі (Німеччина).  

2 травня 1945 р., під час етапу, він був звільнений американськими вій-

ськами і пізніше − репатрійований в СРСР. 

З осені 1945 р. Петро Миколайович проходив службу в запасному пол-

ку в р. Вишній Волочек. 

На початку січня 1946 р. П.М.Рекайкін був демобілізований з лав Ра-

дянській Армії в званні техніка-інтенданта І рангу і відправився до Одеси. 

Петро Миколайович в 1939 році вступив у Всесоюзну комуністичну 

партію (більшовиків) і був членом цієї партії до серпня 1942 року, оскільки в 

1946 році рішенням Одеського облвоєнкомату був виключений з членів ВКП 

(б) у зв'язку зі знаходженням у фашистському 

полоні в період Великої Вітчизняній війни з 

серпня 1942 по травень 1945 р. 

ЖИТТЯ ПІСЛЯ ВІЙНИ 

З 1 квітня 1946 року Петро Миколайович 

був знову зарахований на роботу у свій інститут 

(Одеський інститут інженерів борошномельної 

промисловості і елеваторного господарства ім. 

Й.В.Сталіна), де продовжив працювати на по-

саді доцента кафедри елеваторно-складського 

господарства, виконуючи обов'язки помічника 

 

П.М.Рекайкін (після війни) 
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заступника директора по учбовій і науковій роботі (див. додат. Ж).  

У ці роки він читав курси «Зернознавства» студентам 4-го курсу меха-

нічного факультету і «Елеватори і склади» − студентам 4-го і 5-го курсів тех-

нологічного факультету; керував дипломними проектами студентів 5-го кур-

су механічного і технологічного факультетів; у співавторстві з 

П.М.Платоновим і Б.Г.Ляторовським працював над навчальним посібником 

«Елеватори і склади», який було видано в Москві в 1954 р. 

У цей же післявоєнний період Петро Миколайович підготував дисерта-

ційну роботу на тему «Досвід вакуумної сушки зерна пшениці і ячменю», яку 

захистив в червні 1954 р., на підставі чого у березні 1955 р. йому був присво-

єний вчений ступінь кандидата технічних наук (див. додат. І, К). 

У 60-і роки доцент П.М.Рекайкін керував науково-дослідною роботою 

по темі «Техніко-економічний аналіз діяльності заводів по обробці гібридно-

го і сортового насіння кукурудзи», в також керував науково-студентським 

гуртком по зерносушінню, вів курси «Зерносушіння і зерносушарки» (на те-

хнологічному факультеті), «Зберігання, сховища і сушіння харчової сирови-

ни» (на інженерно-економічному факультеті), керував курсовим і дипломним 

проектуванням, виробничою практикою і виробничим навчанням.  

За час роботи на кафедрі П.М.Рекайкін проявив себе досвідченим педа-

гогом, умілим експериментатором і хорошим організатором, «заслуженим 

авторитетом у професорсько-викладацького складу і студентства», що корис-

тувався. У додат. Л приведені характеристики різних років на Петра Мико-

лайовича, що підтверджують це. А студенти запам'ятали його як відмінного 

лектора, так заслужений доцент Одеської національної академії харчових те-

хнологій, к.т.н. І.К.Чайка (що закінчив наш ВЗО і який практично усе своє 

життя віддав викладацькій діяльності в ньому ж), що вчився у Петра Мико-

лайовича, згадував його лекції з курсу «Зерносушіння» і говорив: «Він був 

«словистом» (прим. автора: це російською мовою, за значенням близько до 
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«майстер слова»), що справляло прекрасне враження, мав високу культуру 

мовлення». 

Вихованець млинпрофшколи і нашого ВНЗ, людина нелегкої долі, Пет-

ро Миколайович Рекайкін з 1930 по 1967 р., за винятком військових років, 

безперервно працював в інституті − асистентом, доцентом, завідуючим кафе-

дрою. Він виріс у великого фахівця в області зерносушіння і елеваторно-

складського господарства, що заслужило визнання педагогічного колективу, 

студентства і промисловців (див. додат. М, Н).  

Петро Миколайович і після виходу на пенсію підтримував добрі 

зв’язки з рідною кафедрою, так на фотографії колективу кафедри Технології 

елеваторної промисловості від 1974 року ми бачимо Петра Миколайовича 

серед членів колективу (див. рис.2). 

 

 

 

 

Рисунок 2− Фотографія коллективу кафедри технології элеваторної промисловості,  

1974 р. 
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Виняткові якості людяності, працьовитості і любові до обраної спеціа-

льності Петро Миколайович успішно прищеплював тисячам своїх вихован-

ців, що працювали в колишні роки і працюючих нині в усіх куточках колиш-

нього СРСР. У додатку П наведені деякі з основних друкованих наукових 

праць П.М.Рекайкіна. 

P.S.  

Долі братів Петра Миколайовича Рекайкіна виявилися теж пов'язаними 

із зерном, так Олександр − в 1931 році теж закінчив Одеський інститут тех-

нології зерна і борошна, а потім працював в Новосибірську головним інжене-

ром у в/про «Заготзерно»; Аркадій − закінчив Одеський борошномельний те-

хнікум і працював потім в Куйбишеве гол. інженером у в/про «Заготзерно». 

Сестра, Анастасія, працювала мед. сестрою в районній лікарні в селі 

Маківка, в якій працював лікарем її чоловік.  

Сам Петро Миколайович був одружений, дружина його працювала 

вчителькою в школі, разом вони виростили і виховали доньку. 
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