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У статті розглянуто діяльність О.Я. Риндовської, як яскравий приклад участі жінок у культурно-освітньому русі 

другої половини ХІХ століття, з’ясовано її особистий внесок у процес становлення Маріїнської жіночої гімназії, 

перетворення її на провідний навчальний заклад м. Катеринослава. 
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Замовчування в радянські часи імен, 

біографій, педагогічної, благодійної та органі-

заторської діяльності представників українсь-

кої інтелігенції призвело до значних прогалин 

в історії становлення і розвитку освіти та 

культури України. Серед діячів, що вийшли з 

шляхетсько-дворянського середовища і, не по-

риваючи зі своєю суспільною верствою, док-

лали зусиль для прогресивного розвитку ос-

віти, культури і науки свого часу, безперечно, 

можна назвати О.Я. Риндовську. Вивчення її 

творчого і педагогічного доробку, практичної 

діяльності в сфері освіти, дасть змогу охарак-

теризувати стан освіти і культури не лише 

Катеринослава та губернії, а й усієї південної 

України. Саме тому своїм дослідженням ав-

торка намагається розглянути діяльність О.Я. 

Риндовської, як яскравий приклад участі жінок 

у культурно-освітньому русі другої половини 

ХІХ століття, з’ясувати її особистий внесок у 

процес становлення Маріїнської жіночої гімназії.  

Роль приватної ініціативи та передової гро-

мадськості у фінансуванні, становленні та 

організації навчально-виховного процесу гім-

назійної освіти не була об’єктом спеціального 

комплексного вивчення, а лише побіжно 

висвітлювалась в українській історіографії. 

Теми розвитку середньої жіночої освіти 

торкається дослідження О. Клочко (проблема 

етапізації розвитку жіночої гімназійної освіти 

на території Північного Сходу України із 1855 

до 1919 років), Т. Липовської та В. Мирончук 

(характеристика жіночих навчальних закладів м. 

Катеринослава та губернії), С. Куліш 

(Маріїнська гімназія м. Харкова), О. Драч та 

А. Котиченко (середня жіноча освіта на 

прикладі Черкас), Е. Ананьян, О. Бабіна, В. 

Бобров, А. Лопухівська, Т. Лутаєва, С. 

Фатальчук. Специфіку жіночої освіти на 

регіональному рівні відображено в роботах 

Т. Тронько (Наддніпрянська Україна), Л.Єршової 

(Правобережна Україні), В. Добровольської 

(Південна Україна), Т. Шушари (Таврійська 

губернія). Небагаточисельною є група робіт, 

що досліджують діяльність О.Я. Риндовської. 

Це роботи Е. Баздирєвої, І. Кочергіна, Ю. Радченко, 

Л. Філатової. Місцеві краєзнавці А. Гоцик, 

Е. Мороз, Е. Мирович, А. Ребрий та Г. Корж 

публікації в місцевій пресі присвятили своїй 

знаменитій землячці.  

Олександра Якимівна Риндовська-Чернова 

(1829-1905 рр.), від народження – Ковалевська, 

від першого шлюбу – Чернова, стояла біля 

витоків, була зачинателькою жіночої освіти в 

Катеринославі. 

Народилася Олександра Якимівна у родині 

відомих на Катеринославщині дворян Кова-

левських. Батько, Яким Якович Ковалевський, 

тривалий час був директором народних учи-

лищ Землі Чорноморського війська, директо-

ром Ставропольської та Катеринославської 

класичної гімназій (1831 – 1842 рр.), інспек-

тором училищ Харківського навчального 

округу [1. С. 121]. З його ім’ям пов’язують 

відкриття шляхетного пансіону міста Катери-

нослава, де могли навчатися учні з інших міст 

[2. С.77]. 

Мати О.Я. Риндовської – Олександра Тро-

химівна Врєм’єва – двоюрідна сестра відомого 

педагога Миколи Олександровича Корфа [2]. 

На формування світогляду Олександри Яки-

мівни найбільше вплинули батько та 
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М.О. Корф. Про що писав пізніше відомий 

театральний діяч В.І. Немирович-Данченко в 

роботі “Рождение театра” [3. С. 55]. Тож і не 

дивно, що досить рано у дівчини 

сформувалося прагнення присвятити себе 

педагогічній діяльності, визріла думка 

прикласти зусиль для підготовки сільських та 

домашніх вчительок і наставниць [4. С. 173].  

О.Я. Риндовська взяла безпосередню участь 

у створенні безкоштовних шкіл на 

Катеринославщині. Перша жіноча школа для 

бідних дівчат була створена у 1872 році, а 19 

жовтня 1873 року куратор шкільного округу 

затвердив навчальний план та дав дозвіл на 

існування школи. Із 1887 року при школі почали 

працювати професійні рукодільні класи. 

З метою сприяння поширенню професійної 

та елементарної освіти серед жінок та за 

підтримки місцевого дворянства, інтелігенції та 

Ради Петербурзької академії мистецтв у жовтні 

1870 року було організовано добродійну 

інституцію – Товариство опікування жіночою 

освітою в Катеринославі. Серед ініціаторів та 

засновників Товариства – міський голова 

І. Греков, його дружина Є. Грекова та почесні 

громадянки міста Катеринослава О. Риндовська 

та К. Мессарош. Мета цього товариства 

полягала у розповсюдженні освіти серед жінок 

Катеринослава. 

Олександра Риндовська була активним 

членом Товариства, благодійницею, 

прихильницею становлення і функціонування 

безкоштовної жіночої школи. За підтримки 

товариства та ініціативи Олександри Якимівни 

21 квітня 1874 року було відкрито «Безкоштовну 

школу» для незаможного населення міста. 

Школа працювала відповідно до програми 

міського однокласного училища. Згідно звітів 

Катеринославської земської управи у 1887 році в 

безкоштовній школі навчалося 280 учениць [5. С. 

43]. На доброчинні пожертви при цій школі у 

1887 році були відкриті рукодільні курси та 

майстерні, а згодом – вечірній художній клас. 

Спеціальні рукодільні класи були відкриті з 

метою надати, як ученицям школи, так і 

стороннім дівчатам, закінчену професійну освіту. 

У рукодільних класах дівчат навчали наступним 

ремеслам: білошвейному, вишиванню гладдю. 

До 1 січня 1898 р. в рукодільних класах 

навчалося 39 учениць, з яких: 6 – доньки дворян 

і чиновників; 21 – діти селян; дітей солдат – 4. 

Тож, контингент учениць був різностановий. 

Тобто, опікувалося вищезгадане Товариство 

освітою не лише дворян. Художня освіта та 

всебічна допомога в навчанні надавалась 

ученицям різних станів. 

Зі звіту земства за 1887 рік відомо, що на 

утримання рукодільних класів за рік було 

витрачено 6808 руб. 95 коп. Із них громада 

внесла лише 360 руб., а решту грошей було 

взято із заробітку дівчат. Така велика сума 

свідчить про достатньо високий рівень 

оволодіння дівчатами рукодільною майстерністю. 

На зборах Товариства 18 березня 1901 року 

О. Риндовська ініціювала питання необхідності 

будівництва нового навчального корпусу, яке 

б відповідало новітнім вимогам шкільної 

гігієни та змогло б замінити старе, дерев’яне, 

яке знаходилося в досить жалюгідному стані. 

Оскільки власних коштів на таке масштабне 

будівництво Товариство не мало, було 

прийнято рішення звернутися до 

громадськості Катеринославщини з проханням 

матеріально підтримати проект. Заможні 

жителі Катеринослава підтримали проект. 

За свою активну благодійну діяльність у 

становленні художньої освіти та професійного 

художнього рівня жінок Олександра Якимівна 

отримала від місцевої громади звання 

Почесної громадянки міста.  

Окрім названих напрямків діяльності, 

О.Я. Риндовська стала директоркою Маріїнської 

гімназії й довгі 40 років, з 1865 до 1905 року, 

очолювала навчальний заклад [8. С.4]. 

Ставши директоркою жіночого училища 

(попередник гімназії), Олександра Якимівна 

створила в ньому педагогічну раду, яка 

складала програми дисциплін, оцінювала 

наявні посібники, затверджувала каталоги для 

бібліотеки, визначала кількість класів у гімназії. 

Олександра Якимівна не тільки керувала 

закладом, але й викладала французьку мову, 

була класним керівником у 8-му класі. 

Директорка практикувала нетрадиційні форми 

спілкування. Щосуботи до її будинку, в якому 

відбувалися творчі вечори, приходили не тільки 

учениці, але й представники інтелігенції 

тогочасного Катеринослава. Тут обговорювались 

різноманітні теми з літератури, історії та 

природознавства. Олександра Якимівна була 

прикладом для своїх учениць. Викладач 

Маріїнської жіночої гімназії І. Акінфієв писав, 

що О. Риндовська “…була кращим “живим” 



Альманах науки 

 

24 

посібником для правильного і всебічного 

професійного розвитку своїх учениць” [2. С. 96]. 

О. Риндовської користувалися не тільки в 

стінах гімназії, а й поза нею. Формуляр 

Олександри Якимівни ряснів численними 

подяками. Серед яких – вдячність від опікунів 

гімназії, подяки від опікунів навчального округу 

та місцевих губернаторів, архієреїв [8. С. 48]. 

У 1881 році за ініціативи Олександри 

Якимівни відкрилося «Товариство допомоги 

нужденним ученицям Катеринославської 

Маріїнської жіночої гімназії» [5] Товариство 

мало на меті надавати допомогу бідним 

гімназисткам. А саме: оплачувати навчання, 

купувати форму та взуття, підручники, посібники, 

тобто робити все, аби дівчата з бідних сімей 

почували себе комфортно під час навчання. 

Звісно, Товариство мало фінансові труднощі, 

коштів бракувало постійно. Аби заробити якісь 

гроші, Олександра Якимівна влаштовувала різні 

заходи: концерти, вечори танців, гуляння, лотереї, 

прибутки з яких йшли на нужди Товариства. 

Сама ж О. Риндовська, не дивлячись на свій 

скрутний фінансовий стан, завжди була рада 

допомогти своїм ученицям. При цьому 

намагалася, щоб її допомога була таємною, бо не 

любила показової благодійності [6]. 

Померла О.Я Риндовська 4 січня 1905 року. 

Поховали Олександру Якимівну на місцевому 

кладовищі, поруч з могилами батьків. 

Проводжали О.Я. Риндовську в останню путь, 

без перебільшення, всім містом. Під час 

процесії було зачитано телеграму від 

попечителя Одеського навчального округу 

С.П Сольського, де той висловив своє 

співчуття родині О. Риндовської та 

Педагогічній раді гімназії з приводу втрати 

досвідченої керівниці [7. С.308]. «Прийде час, 

коли ще згадають про таких жінок, як 

Олександра Якимівна Риндовська, які в час 

мороку, смутку і відчаю, в час суспільної 

негоди, з вірним серцем, з високо піднесеною 

головою працювали, не покладаючи рук, у всіх 

галузях громадської й педагогічної діяльності» 

- це слова одного з колег О.Я Риндовської, які 

стали пророчими. На честь Олександри 

Якимівни Риндовської в Катеринославі була 

заснована стипендія, а її портрет був 

прикрасою в залі місцевої Ради. У своїх 

спогадах про Олександру Якимівну вдячні 

учні говорили "жити в Катеринославі і не чути 

про Риндовську вважалось неможливим" [8. С. 

5-8]. У наші часи вдячні жителі Катеринослава, 

міська рада присвоїли О.Я. Риндовській звання 

почесної громадянки міста. 

Безперечно, О.Я. Риндовська доклала чима-

ло зусить для розвитку освіти і культури на 

Катеринославщині XIX - початку XX ст. Її 

активна громадська діяльність, безпосередня 

участь у створенні безкоштовних шкіл на 

Катеринославщині, співпраця в Товаристві 

опікування жіночою освітою, ініціювання й 

практична реалізація ідеї професійної освіти 

жінок дають право назвати О.Я. Риндовську 

яскравим прикладом участі жінок у культурно-

освітньому русі. Історія середньої жіночої 

освіти Катеринослава нерозривно пов’язана з 

іменем  
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ВКЛАД О. Я. РИНДОВСКОЙ В РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ  

ЕКАТЕРИНОСЛАВЩИНЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХІХ – НАЧАЛА ХХ СТОЛЕТИЯ 

В статье рассмотрена деятельность О. Я. Риндовской , как яркий пример участия женщин в культурно-

образовательном движении второй половины ХІХ столетия, определен её личный вклад в процесс становления 

Мариинской женской гимназии, её превращение в ведущее учебное заведение г. Екатеринослава. 

Ключевые слова: женское образование, Мариинская гимназия, женская школа, Общество опеки женским 
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CONTRIBUTION O.Y. RYNDOVSKAYA IN THE DEVELOPMENT OF THE CULTURAL AND 

EDUCATIONAL MOVEMENT OF KATERYNOSLAVSHCHINA OF THE SECOND HALF OF THE XIX - 

EARLY XX CENTURY 

SUMMARY: The author considers the activities of O.Y. Ryndovska, as a vivid example of women's participation in the 

cultural and educational movement of the second half of the XIX century, clarified her personal contribution to the formation 

of the Mariinsky Women's Gymnasium, its transformation into a leading educational institution in Katerynoslav. 

Key words: women's education, Mariinsky gymnasium, women's school, Society for the care of women's education, Society 

for assistance to needy students of Ekaterinoslav Mariinsky women's gymnasium, Pedagogical Council. 
 

 

 

 


