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Н

ародився 19 вересня 1955 р. в м. Запоріжжі. Мати,
Тетяна Євсеївна Рубіна, — вчителька російської
мови та літератури. Батько, Давид Матвійович Рівкін, — військовий штурман, вчитель трудового навчання.
Інтерес до вивчення фізики та математики Анатолію
головним чином прищепили майстерні вчителі середньої
школи № 76 м. Запоріжжя, а мудрі батьки зразковим прикладом самовідданої вчительської праці сформували синівське бажання працювати на педагогічній ниві.
Вищу освіту А. Д. Рівкін здобував упродовж
1973–1978 рр. на фізико-математичному факультеті Запорізького державного педагогічного інституту. Під час
навчання в цьому освітньому закладі він отримав міцні як
теоретичні, так і практичні знання з педагогіки та методики викладання фізики і математики. Крім того, отримав
неоціненний досвід спілкування з людьми.
Зі студентських років найбільше запам’яталися розмови з друзями, спільні заходи та свята, праця в літніх
таборах. Зазначає, що до складання іспитів та до занять
повсякчас готувався разом із друзями, які завжди (сьогодні
також) готові прийти на допомогу.
Велику вдячність Анатолій Давидович висловлює педагогам інституту, особливо тим, які викладали профільні
предмети, за взірцевий приклад працьовитості, людяності та захоплення своєю справою: Григорію Андрійовичу
Охромію («Фізика» та «Астрономія»), Миколі Івановичу
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Бородіну (декан факультету), Івану Кириловичу Круцилу
(«Фізика») та багатьом іншим. До цього часу спілкується
з інститутськими товаришами: Юрієм Бортніковим, Віктором Бурлею, Василем Гіржоном (все життя працює
в університеті, нині — д-р фіз.-мат. наук, проф., завідувач
кафедри фізики металів).
Після закінчення інституту, протягом 1978–1980 рр.
А. Д. Рівкін служив у лавах Радянської армії. Надалі працював на посаді вчителя фізики в середній школі № 76 та
фізико-математичній школі № 28 м. Запоріжжя.
З 1993 р. — заступник директора, а з 2004 р. — директор
Запорізького ліцею «Логос» Запорізької міської ради. Учні
Анатолія Давидовича ставали переможцями та призерами
обласних і всеукраїнських олімпіад з фізики, Всесоюзної
олімпіади з фізики (1991), олімпіади Міжнародного фонду
Дж. Сороса «Відродження».
Нагороджений знаком «Відмінник народної освіти
України» (1991), Грамотою Міністерства освіти і науки України (1997, 2007), премією Міжнародного фонду
Дж. Сороса «Відродження» (1997), Грамотою Запорізької
обласної ради (2011) та орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня (2015).
А. Д. Рівкін відзначає важливу роль у своєму житті
Запорізького державного педагогічного інституту.
Він підтримує тісні як особисті, так і службові зв’язки
з альма-матер, особливо з фізичним, математичним та
біологічним факультетами. Між очолюваним Анатолієм
Давидовичем Запорізьким ліцеєм «Логос» Запорізької
міської ради та Запорізьким національним університетом
підписано договір про співпрацю. Зазначає, що рідний
навчальний заклад надає велику допомогу в роботі з талановитою молоддю.
У вільний час полюбляє читати книжки (останнім часом — історичну та мемуарну літературу), а також спілкуватися з дітьми та онуками.
Щасливий у шлюбі (з 1977 р.) Дружина, Поліна Юзефівна Дашевська, працювала начальником центру перевезення пошти в м. Запоріжжі, зараз — на пенсії. Подружжя
виховало двох доньок: Марію (1978 р.н.), яка обіймає посаду заступника директора школи і вчителя англійської
мови (мешкає в Ізраїлі); Олександру (1989 р.н.), яка працює у фінансовій сфері (живе у Гібралтарі). Має чотирьох
онуків (усі хлопці).
Життєве кредо: «Немає успіху без зусиль».

