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ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ РІДНОГО КРАЮ: БОГОДУХІВ 
 

Почуття любові до «малої Батьківщини» неодмінно стосується і великої 
Батьківщини – України. Тому саме з вивчення історії рідного краю починається 
усвідомлення високих понять національного змісту «Батьківщина», 
«патріотизм» тощо.  

Мій рідний край – Богодухів – я почала тут свідоме життя, сформувала 
власний світогляд і усвідомлюю, що важливо не лише любити, а й знати свій 
батьківський край. 

Богодухів починає свою історію з 1517 року, а саме з селища на території 
сучасного міста, що відоме як укріплений пункт Дяків Острог (Дякове 
Городище). Проте перший опис поселення зберігся за 1662 р. Тоді на території 
сучасного Богодухова оселилися понад 1 200 козаків на чолі з отаманом 
Тимофієм Крисою й заснували тут Богодухівську слободу. Переселенці 
збудували житло, а також міцне на той час укріплення –  дубовий острог і 
земляний вал, навколо якого був глибокий рів [4].  

Походження назви міста пов’язане з церквою «во имя Бога Духа 
Святого». Згідно з іншою версією, назва походить від наявності чистого повітря 
на цій території.  

Від 1662 року маємо достовірні дані і розгорнутий опис богодухівських 
храмів. Першу церкву Успіння Пресвятої Богородиці мешканці сотенного 
містечка почали зводити ще за правління сотника Григорія Рогозенка. Будували 
храм усією громадою і на громадські кошти, перш за все за активної підтримки 
сотника. Коли пізніше Григорія Рогозенка перевели до сусіднього містечка 
Валки, він і там прославився як будівничий Божих храмів. Споруджену 
валківським сотником Михайлівську церкву тривалий час називали «рогозівсь-
кою». Що ж до Богодухова, то саме ті роки масового заселення міста 
переселенцями з Правобережної України дали могутній поштовх до 
будівництва храмів [6]. 

Протягом існування поселення неодноразово зазнавало нападів 
кримських татар. Так, у 1680 р. кримські татари пограбували й розорили місто. 
Тому для захисту від нападників побудовано фортецю. Економічному 
розвиткові Богодухова сприяло його вигідне географічне розташування, адже 
тут проходив великий шлях, що з’єднував полкові міста Харків та Охтирку. 
Його розвитку сприяло й надання в 1681 році магдебурзького права [3]. 

З 1681 р. по 1765 р. Богодухів був сотенним центром Охтирського 
козацького полку. Протягом лютого –  квітня 1709 року (під час Північної війни 
1708-1709 рр.) у Богодухові зосереджувалися російські війська під 
командуванням О. Меншикова та царевича Олексія. 
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На початку XVIII ст. населення слободи займалося переважно земле-
робством. Крім того, набули розвитку такі промисли: вичинка шкіри, 
чоботарство. 

За Філаретом, 1710 року в Богодухові була збудована велика дерев’яна 
церква Святої Трійці. Успенська церква на її тлі виглядала старою і затісною. 
1716 року старенька дерев’яна церква Успіння Пресвятої Богородиці згоріла, а 
богодухівці взялися до зведення нової, хоча вже й мали добре облаштовану з 
міцної деревини Троїцьку церкву. І не дивно – населення сотенного міста 
зростало, а церкви на ту пору були неабияким показником величини і 
значущості населених пунктів, а заодно і рівня культури, духовності і, нарешті, 
шляхетності мешканців. У статистичних даних за 1739 рік згадується про 
існування у Богодухові ще й Михайлівської церкви. Перші церкви були 
скромними в архітектурному розумінні, дерев’яними, побудованими у тради-
ціях народного мистецтва з використанням елементів українського бароко [1].  

Після запровадження в 1780 р. Харківського намісництва Богодухів став 
повітовим містом. У 1781 р. Богодухівська слобода отримала статус міста. 
Основним господарським заняттям населення міста залишалося землеробство. 
Розвивалися також різні промисли. 

Наприкінці XIX ст. у місті було 1 600 будинків, працювало декілька 
цегляних і шкіряних заводів, церковно-приходська школа, жіноча гімназія, 
двокласне міське приходське училище. 

Знаковою подією для духовного життя Богодухова стало відкриття Свято-
Троїцького жіночого монастиря. Спочатку на його місці 1886 року була 
богадільня. Від 7 березня 1889 року Указом Святійшого Синоду отримала 
статус громади. А вже 1893 року тут був заснований монастир і храм в ім’я 
Живоначальної Трійці. Залишилась тут і богадільня для вдів та сиріт. Першу 
стару дерев’яну монастирську церкву будував ще Василь Підгорний, засновник 
Свято-Троїцького монастиря [6].  

На початку ХХ ст. у господарському розвитку міста чільне місце посідали 
цукрова й винокурна промисловості. На підприємствах повіту працювало 1 400 
робітників. 

Протягом 1917–1918 рр. у місті неодноразово змінювалася влада: 
імперської Росії, червоноармійців, петлюрівських загонів. 24 грудня 1918 р. у 
Богодухові встановлено радянську владу. У 1919 р. Богодухів захопили війська 
Денікіна, але 10 грудня цього ж року містом знову заволоділи радянські війська 
[1].  

У січні 1920 року у Богодухові працював театр, було відкрито народний 
дім, кінотеатр, 4 клуби, діяли 4 бібліотеки. 

Богодухівський монастир був закритий у квітні 1923 року. Після закриття 
монастиря храм на його території проіснував до 40-х років минулого століття і 
був єдиним діючим у Богодухові.  

Від 1923 року Богодухів став районним центр. 
Під час Другої світової війни місто було двічі окуповане німецько-

фашистськими загарбниками в період з 12 жовтня 1941 до 18 лютого 1943 років 
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і з 12 березня до 7 серпня 1943 року. У часи окупації в Богодухівському районі 
активним був партизанських рух. Результатом воєнних дій стало те, що всі 
промислові підприємства, культурно-освітні заклади та 810 житлових будинків 
були зруйновані [2].  

У післявоєнний період на базі мотороремонтних майстерень було 
створено авторемонтний завод. З промислових артілей виник побутовий ком-
бінат, переобладнано й збільшено потужність молокозаводу, реконструйовано 
цегельні. 

У 1960-х рр. у місті діяли поліклініка, лікарня, 2 диспансери, 
санепідемстанція, Будинок культури, 23 бібліотеки. У 1963 р. у Богодухові 
відкрито музей образотворчого мистецтва [5]. 

У 1991 р. у місті збудовано Свято-Покровський храм. Свято-Покровській 
храм став першою ластівкою на шляху до відродження слави Богодухова як 
православного міста відомого своєю храмовою архітектурою.  

На початку ХХІ ст. у Богодухові працюють підприємства з виготовлення 
кондитерських виробів, борошна, масла, круп; молокозавод, хлібозавод. Діє 
лікарня, Будинок культури, Богодухівський краєзнавчий музей. Крім Свято-
Покровського храму, діє Українська православна церква Московського патріархату. 

У межах міста виявлено пам’ятку археології: стоянку періоду пізнього 
палеоліту, 2 поселення пізньозрубної культури (межа ІІ-І тисячоліття до н.е.),  
4 селища скіфського часу (VI-III ст. до н.е.). 

Богодухів є батьківщиною відомих діячів української культури: пись-
менниці Марії Миколаївни Загірньої-Грінченко (дружини Бориса Грінченка), 
композитора Валентина Тихоновича Борисова, живописця Миколи Митрофа-
новича Уварова, кінорежисера Віктора Іларіоновича Івченка, кінооператора 
Михайла Кириловича Чорного. У місті пройшли дитячі роки народного 
художника України Михайла Гордійовича Дерегуса, письменника Миколи 
Хвильового (Фітільова). Тут працювали бандурист Іван Іович Кучугура-Куче-
ренко, письменник Дмитро Іванович Бедзик, артистка Уляна Павлівна Суслова. 

Сьогодні на гербі Богодухова на срібному полі зображено тернове (або 
сливове) дерево з плодами. Зелене тернове дерево з плодами (герб, який 
використовується Богодуховом понад 200 років) вказує на особливу рису 
навколишньої природи – велику кількість терну в цій місцевості. Срібний колір 
у геральдиці символізує цноту, чистоту, бездоганність та непорочність. 
Побратим Богодухова – місто Бойєртаун, штат Пенсільванія, США. 
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