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Н

ародилася 23 червня 1937 р. в с. Коленці Іванківського району Київської області. Закінчила Бірківську початкову та Козаровицьку семирічну школу.
В 1951–1955 рр. навчалася в Ржищівському педагогічному училищі, а в 1961–1966 рр. — у Київському педагогічному інституті імені О. М. Горького.
1 лютого 1959 р. Раїса Опанасівна Зінькевич призначена завідуючою новостворених ясел-садка радгоспу
«Демидівський».
У грудні 1975 р. дошкільнята одержали від радгоспу новобудову на 140 місць. Педагогічний колектив
на чолі з Раїсою Опанасівною надавав великої уваги
озелененню території. Тому і сьогодні заклад потопає в
пишній зелені. Круглорічно і дорослих і дітей радують
самшити, туї, ялівець.
Із перших днів колектив закладу поставив перед
собою високу планку та низку амбітних завдань
у освітній роботі. Діти щорічно виїздили на різноманітні екскурсії, а працівники приймали делегації з усіх
куточків світу й України. Делегації всіх рангів відвідують садочок і сьогодні.
У 1967 та 1976 рр. ДНЗ та його завідуюча
Р. О. Зінькевич були нагороджені почесними грамотами на Всесоюзному огляді колгоспів і радгоспів на
кращу організацію роботи дитячих дошкільних закладів; у 1977 р. — Грамотою Міносвіти УРСР та Українського комітету профспілки працівників освіти.
У 1978 р. Раїса Опанасівна стала автором досвіду
роботи «Контроль і керівництво фізичним вихованням
дітей» і була удостоєна медалі та диплому ВДНГ УРСР,
а в 1988 р. — досвіду роботи «Система физкультурно170

оздоровительных мероприятий в дошкольном учреждении» на ВДНГ СРСР (срібна медаль).
У 1984 р. дошкільному закладу присвоєне звання
зразкового, а в 1985 р. його завідуючій — звання відмінника народної освіти УРСР.
У 1994 р. ДНЗ був прийнятий на баланс Вишгородської райдержадміністрації та отримав назву
«Надія». Вже в 1996 р. він здобув статус найкращого
садка Вишгородщини.
У 2000 р. садок атестований як заклад із високим
рівнем освітньої діяльності. Того ж року з урахуванням
великого досвіду педагогічного колективу з фізкультурно-оздоровчої роботи та його незмінного творчого
підходу до навчально-виховного процесу на основі
садочка був створений ДНЗ інноваційного типу —
Центр розвитку дитини «Орлятко».
Мета роботи центру — надання якісної дошкільної освіти за принципами розвивального навчання,
розвиток психічно здорової, фізично досконалої, інтелектуально розвиненої особистості шляхом створення
безпечного розвивального середовища, екологічно
сприятливого життєвого простору, забезпечення умов
для розвитку індивідуальних особливостей особистості кожної дитини.
У 2009 р. ДНЗ ЦРД «Орлятко» відсвяткував
50-річчя. Упродовж усіх цих славних років незмінною завідуючою садочка була Раїса Опанасівна Зінькевич, з ім’ям якої тісно пов’язані всі його здобутки. Як
зазначає сама Раїса Опанасівна: «Історія дошкільного
закладу — це історія мого життя. Іншого життя в мене
не було».
У 2003 р ЦРД «Орлятко» став учасником конкурсузахисту сучасної моделі навчального закладу «Школи
сприяння здоров’ю» і був нагороджений Почесною грамотою МОН України, а його завідуюча — дипломом
лауреата Київської області за заслуги в галузі освіти.
У 2006 р. Р. О. Зінькевич нагороджена Почесною грамотою Вишгородської райдержадміністрації за вагомий
внесок у розвиток району, а у 2007 р. — нагрудним знаком «Київська область — 75 років». У 2009 р. здобула
нагороду Федерації жінок за мир у всьому світі «Жінкапедагог 2009 р.». Того ж року Раїсі Опанасівні Зінькевич
було присвоєне звання «Заслужений працівник освіти
України».

Педагогічний колектив ДНЗ ЦРД «Орлятко»
та гості на святкуванні 50-річчя закладу

