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ҚАЗАҚ ССР ХАЛЫҚ АҒАРТУ ІСІНІҢ ОЗЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРІ
РЫБАЛКО АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ

Еліміздің
тарих
беттерінде
Отанына
адал
қызмет етіп, саналы ғұмырын жас
ұрпақтың білімі мен тəрбиесіне
арнаған азаматтардың өшпес,
əрі жарқын ізі қалғаны анық.
Өскелең ұрпақты білім нəрімен
сусындатып, жас əріптестеріне
педагогикалық
шеберлігімен
шамшырақ сынды жолдарын
нұрландырған- Рыбалко Андрей
Павлович. Тұғыры биік тұлға!
Андрей Павлович 1927
жылы 14 желтоқсанда Ерейментау ауданы, Ржещиво ауылында дүниеге келген. 7 сыныпты
Ржещиво ауылындағы мектепті
тəмəмдап, 1944 жылы Кеңес
əскері қатарына шақырылды.
Он жеті жасар бала кезінде
Тынық мұхиты əуе күштерінің
байланыс желісіндегі КСРО
Қиыр Шығыс шекараларының

майданына
тағайындалды.
Сахалин мен Курилді азат ету
жолындағы даңқты шайқастарға
қатысып, «За Победу над Японией» медалімен марапатталған.
1947 жылы Рыбалко қызмет
еткен əскери бөлім Совгаван
қаласына оралды.
1949 жылы Андрей Павлович денсаулығына байланысты
демобилизацияланды.
Соғыстан кейінгі жылдары, туған
жеріне оралып, туған өлкесінің
саяси жəне мəдени өміріне белсене араласты. Торғай мəдениет
үйінің меңгерушісі қызметін
атқарып, 4 жылдан кейін Торғай
селолық кеңесінің төрағасы
қызметіне ауыстырылды.
Ұстаздық дара жолын
1961 жылы Торғай мектебінде
дене шынықтыру жəне география пəнінің мұғалімінен бастайды. Қарағанды педагогикалық
инстутының түлегі. 1966 жылдан бастап Искра ауылында
жаңадан бой көтерген орта
мектептің құрылысына белсене атсалысып,
мектептің
болашақ
бейнесінің
негізін
қалап, 1988 жылға дейін директор қызметінде адал еңбек
етті. 1984 жылы қарашада Қазақ
КСР Білім министрлігінің аға
оқытушысы атағын алды. Андрей Павлович Алексеевка ауданы атынан облыстық білім
беру қызметкерлерінің кəсіподақ
конференциясына,
сондай-ақ
облыстық зиялы қауым съезіне
бірнеше рет делегат болып сайланды. Партиялық бюроның
хатшысының айтуынша, Ан-

дрей Павлович өзінің ең жақсы
қырларынан
көрінген
жəне
Отанға деген махаббаты оның
ең басты күші деп білді.
Шəкірттерінің
айтуы
бойынша, Андрей Павлович
өз ісінің кəсіби маманы, өте
жауапты,
еңбекқор
болған.
Өзінің
кəсіби
шеберлігімен,
өз ісіне деген ынта-жігері мен
сүйіспеншілігімен, əр сабағында
жаңашылдығымен ерекшеленіп,
əрбір шəкіртінің тұлға ретінде
қалыптасуына
маңызды
рөл атқарып,
шəкірттерінің
таңдауына бағыт-бағдар беріп,
жолдарына
жарық
берген
шамшырақ-адам іспетті.
Рыбалко Андрей Павлович аудандық əдістемелік
бірлестік отырысына, аудан,
облыс мұғалімдерінің тамыз
конференцияларына белсенді
қатысқан.
Еңбекке
деген
адалдығы, мамандығына деген
сүйіспеншілігі,
балаға
деген махаббаты – осының
бəрі ауылда, облыста ұстаз
деген биік, лайықты беделін
қалыптастырды.
Білім
саласынағы адал да қажырлы
еңбегі үшін атқару комитетінің,
кəсіподақ
ұйымының,
білім

қызметкерлері
кəсіподағының
облыстық комитетінің, мəдениет
қызметкерлерінің
кəсіподақ
ұйымы төрағаларының, Білім
министрлігінің
Құрмет
грамоталарымен
бірнеше
рет
марапатталған. Оның көп жылғы
шығармашылық
ұстаздық
қызметі, адал еңбегі Қазақ
ССР Оқу министрлігі тарапынан жоғары бағаланып, Андрей
Павлович 1970 жылы «Қазақ
ССР халық ағарту ісінің озық
қызметкері» төсбелгісімен марапатталды.
Андрей Павлович 2016
жылы Искра орта мектебінің 50
жылдық мерейтойының құрметті
қонағы болды.
Дарынды ұстаз, еңбекқор
басшы ғана емес, қамқор
отағасы болып, жұбайы Зинаида Пантелеевнамен бірге үш баланы тəрбиелеп өсірді. Қыздары
медицинада өз жолдарын тапса, ал ұлы Төтенше жағдайлар
министрлігінің қызметкері болып
жұмыс істейді.
Жұбайы Зинаида Пантелеевна да Искра орта мектебінде
кітапханашы болып еңбек етіп,
саналы ғұмырын балаларға арнады. Өз шығармашылығымен
жас ұрпақтың кітапқа деген
сүйіспеншілігін
оятып,
ұқыптылыққа үйретті.
Андрей Павловичтің от-

басында педагогикалық саланы шөбересі Мария Юрьевна
Санкт-Петербург
қаласында
(Ресей) шет тілдерінің мұғалімі
болып, ал жиені Рыбалко Наталья Владимировна тарих
ғылымдарының
кандидаты,
Волгоград мемлекеттік
университетінде студенттерге
дəріс береді.
Андрей Павлович өзінің
өмірлік жолын 2019 жылдың
3
қаңтарында
Степногорск
қаласында
аяқтады.
Білім,
мəдениет, халық ағарту салаларына орасан зор үлесін қосқан
Андрей Павловичтың жарқын
бейнесі мəңгі қалары анық.
Ақкөл
ауданының
мемлекеттік архивында №312
жеке қоры сақталуда.
«Ақкөл ауданының
мемлекеттік архиві» КММ
Л.Н.Гумилев атындағы
ЕҰУ студенті
Аманжолова Д.А.

ОТЛИЧНИК НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ КАЗАХСКОЙ ССР
РЫБАЛКО АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ
На страницах истории
нашей страны неизгладимый
и яркий след оставили граждане, служившие своей Родине,
посвещая свою жизнь образованию и воспитанию подрастающего поколения. Таким был
Андрей Павлович Рыбалко –
человек-маяк, дарящий знания
своим ученикам и освещающий
путь своим педагогическим мастерством молодым коллегам.
Андрей Павлович родился 14 декабря 1927 года в
селе Ржещиво Ерейментауского района. Окончил 7 классов
в школе села Ржещиво, а 1944
году призван в ряды Советской
армии.
Семнадцатилетним
мальчишкой по распределению
попал на фронт дальневосточных границ СССР в сеть связи
Тихоокеанских ВВС. Участвовал славных боях по освобождению Сахалина и Курил за что
награжден медалью «За победу
над Японией». После капитуляции Японии 1947 году воинская
часть, где служил Рыбалко А.П.
вернулась в город Совгавань.
В 1949 году Андрей
Павлович был демобилизован по состоянию здоровья.
В послевоенные годы Андрей

Павлович, вернулся на родину
принимал активно участие в политической и культурной жизни родного региона. Занимал
должность руководителя Тургайского дома культуры, а через 4 года – переведен на пост
председателя сельского совета
с.Тургай.
Свою
педагогическую
деятельность Андрей Павлович
начал в 1961 году в Тургайской
школе учителем физкультуры и
географии. Окончил Карагандинский педагогический институт.
В 1966 году назначен на
должность директора средней
школы в селе Искра, в этом же
году средняя школа переведена в новое типовое здание при
строительстве которой Андрей
Павлович принимал активное
участие. В ноябре 1984 года получает звание старший учитель
Министерства
просвещения
Казахской ССР. В Искровской
средней школе проработал до
1988 года.
Андрей Павлович неоднократно избирался делегатом областной профсоюзной
конференции работников образования, а также областного

съезда интеллигенции от имени
Алексеевского района. По словам секретаря партбюро, Андрей Павлович смог показать
себя с лучшей стороны, а любовь к Родине была его главной
силой.
По отзывам его учеников, Андрей Павлович был
профессионалом своего дела,
очень отзывчивым и трудолюбивым. Он известен своим профессионализмом, энтузиазмом
и любовью к своему делу, новаторством в каждом уроке , как
человек-маяк, который играет
важную роль в становлении
личности каждого своим профессионализмом смог направить своих учеников в выборе
жизненного пути.
Рыбалко Андрей Павлович был активным участником
заседаний районного методического объединения, августовских конференций учителей
района и области.
Преданность делу, любовь к профессии, любовь к
детям - все это создало высокую и достойную репутацию
учителя в селе и районе. Он
неоднократно награждался Почетными грамотами исполкома,

профсоюза, обкома профсоюза
работников образования, председателей профсоюза работников культуры, Министерства образования за добросовестный
и трудолюбивый труд в сфере
образования.
Его многолетняя творческая педагогическая деятельность была высоко оценена
Министерством
образования
Казахской ССР, Андрей Павлович в 1970 году был награжден
нагрудным знаком «Отличник
образования Казахской ССР».
В 2016 году Искровская
средняя школа отметила свой
полувековой юбилей, где среди
почетных гостей был Рыбалко
Андрей Павлович.
Андрей Павлович был
не только талантливым педагогом, руководителем , но и заботливым семьянином вместе с
супругой Зинаидой Пантелеевной они воспитали троих детей.
Дочери четы Рыбалко нашли
свое призвание в медицине, а
сын в рядах МЧС.
Зинаида
Пантелеевна
тоже посвятила свою жизнь детям, работая школьным библиотекарем в Искровской средней
школе. Своим трудом она при-

вивала подрастающему поколению любовь к книгам и учила
их бережному отношению.
В семье Андрея Павловича династию педагогов
продлила правнучка Мария
Юрьевна работает учителем
иностранных языков (английский-китайский)
в г. СанктПетербурге (Россия), племянница Андрея Павловича Рыбалко
Наталья Владимировна доцент,
кандидат исторических наук
преподает в Волгоградском государственном университете.
Свой жизненный путь
Андрей Павлович завершил
3 января 2019 года в городе
Степногорск.
Светлый образ яркого
человека, внесшего большой
вклад в народное образование
и культуру, останется навсегда.
В Государственном архиве Аккольского района храниться фонд личного происхождения № 312 .
КГУ «Государственный архив Аккольского
района»
студентка ЕНУ
им.Гумилева
Аманжолова Д.А.

