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АНКЕТА НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 

 

1. Повна назва: село Огульці 

2.  Місце знаходження: село розташоване на сході Валківського району 

(найсхідніша його точка), на відстані 20 км на північний схід від 

районного центру м. Валки, 35 км на захід від обласного центру м. Харків, 

5 км від залізничної станції Огульці, 2 км від залізничної платформи 

«Пирогове», 4 км від Київської автотраси;   

Огульці знаходяться на північному сході Середньоросійської височини і 

на південному заході Полтавської рівнини між і 35°48ʹ східної довготи та 

між 49°53ʹ і 49°55ʹ північної широти. 

3. Адміністративне підпорядкування: центр Огульцівської сільської ради 

Валківського району, Харківської області. Сільраді підпорядковане село 

Червоні  Горбачі 

4. Існуючий населений пункт. 

 

Село Огульці,  вул. А.Холодного 
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ВСТУП 

«Чого вартий той народ, який не пам’ятає, не 

цінить і не любить своєї історії» 

В.М.Васнєцов 

До цих слів слід додати: кожна людина повинна знати, любити і цінувати історію і 

традиції установи, де вона навчається чи працює. Ми любимо і цінуємо історію свого села і 

хочемо, щоб кожен випускник нашої школи з гордістю говорив, що він огульчанин.   

Мета нашого пошуку: дослідження важливих суспільно-політичних віх історії 

слободи Огульці в контексті історії Слобожанщини.  

В минулому наше село називалося слобода Огульці (Угольці). Що таке «слобода»? 

«Поселения, имеющие церковь, назывались селами или слободами; последнее название 

удерживалось преимущественно за теми селениями, которые во время учреждения 

слободских полков составляли административные пункты полка или сотни. Слободою 

малороссияне называли селение с церковью»
1
 (додаток 1). 

Назва «слобода Огульці» найвірогідніше походить від назви річки Огульці (Огулець). 

«Речки, втекающие в речки второй степени, т.е. в те, которые впали собственными устьями 

в р. Донец… 

В р. Мож, с левой стороны: 

1) р. Огульцы – в Валковском, 

2) р. Мерефа – в Харьковском…»
2
. 

«Войсковая слобода Огульцы на западной стороне р. Огульца… Войсковых 

казенных обывателей – 940»
3
. 

Назву ж «слобода Угольці» можна тлумачити від слова «кут» (рос. «угол»), що 

утворився тут відрогами Курської височини. «Слобода Огульцы в древних актах наз. 

Угольцами и это название прилично местности ея, т.к. она располагается в углу образуемой 

здесь возвышенностью Курскою.»
4
 Є також версія, що назва села походить від назви 

першого промислу огульчан: селяни випалювали деревне вугілля (рос. «уголь»). Ще й 

                                                 
1
 Записки о слободских полках сначала их поселения до 1766г. Харьков: Типография ХГУ, 1812. – С.310 

2
 Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст. Київ: Наук. думка, 1991. – С. 27 

3
 Багалий Д.И. Материалы для истории колонизации и быта Харьковской и отчасти Курской и Воронежской 

губернии, Т.2. Харьков: , 1830. – С.327.  
4
 Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Отделение 1.  М.: 1857. – С. 298 
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сьогодні живуть розповіді старожилів села про те, що яри були колись руслами повноводної 

річки, на берегах якої видно кострища, де випалювалось вугілля.  Існує ще одна версія 

походження назви села, яка не претендує на науковість, але подобається мешканцям 

Огульців.  Цар Петро І, проїжджав селом в базарний день, коли на базарній площі чувся спів 

та сміх молоді, яка веселилася біля гойдалки. І він сказав: «О! Гульці!» Звідси нібито і 

походить назва Огульці. Хоча з історії ми знаємо, що Петро І проїжджав селом, 

провертаючись до Петербурга після Полтавської битви (влітку 1709 року), а слобода 

існувала задовго до того.   

Перша згадка про Огульці датується 1642 роком в «Історичній хронології Харківської 

губернії» К.П.Щелкова: «1642 год. Крепость Валки, Можевский острог, или городок, 

основана Московскою военною стражею и сначала находилась в зависимости от 

чугуевского воеводы. Одновременно с Валками в 11 верстах от них на р. Черемушной 

основаны Огульцы». 
5
  

Потім Огульці згадувалися як об’єкт нападу татар: 

1) Татарський набіг 1680 року: 

«…К Валкам татары приходили 19 и 21 января. В них и в Огульцах было взято в плен 

117 чел., угнано 79 волов…».
6
  

2) «… В 1711 году, как уже упоминали мы, они потерпели разорение от татар. Вместе 

с храмом, конечно, сожжено было тогда и много дворов или хуторов их и многие были 

ограблены».
7
  

ЗНАЧНІ ІСТОРИЧНІ ПОДІЇ СЛОБОДИ ОГУЛЬЦІ 

Далеке минуле 

Життя на території нашого села вирувало ще з VI століття до нашої ери. 

Проживали тут меланхлени – «люди в чорних плащах», (з грецької «меланос» -  

чорний, «хленос» - плащ). Самі ж вони себе називали «севдаратами» (з іранської –

«чорноризники»), принагідно звідси і походить назва Сєвєрский Донець. 

Давньогрецький історик Геродот писав: «меланхлени – особливий, не скіфський 

                                                 
5
 Огульці. Збірник архівних документів і матеріалів. Харків: Фоліо, 1996.– С.6 

6
 Альбовский Е. Валки, украинский город Московского государства. - Сборник Харьковского историко-

филологического общества. Т.16. Харьков, 1906. – С. 51, 52  
7
 Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Отделение II. – М,1857. – С.299 
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народ, але норов і звичаї у них скіфські»
8
. Меланхлени займалися, в основному, 

скотарством, в менших обсягах землеробством, бронзоливарним виробництвом, 

мисливством та домашніми промислами. Просліджуються активні торгівельні 

зв’язки з давньогрецькими полісами Північного Причорномор’я та населенням 

Дону. Археолог В.Пассек поселення в хуторі Городище  (що на території 

Огульцівської сільської ради, нині не існуючого) назвав у 1838 році «Городищем 

Кукулевського» (додаток 2). Саме тут знаходилась столиця меланхленських царів.
9
 

Клімат був тоді, 25 століть тому, набагато суворішим і зими сніжнішими і 

холоднішими. І там, де не можна було проїхати кіньми, виручали олені.  

Городище Кукулевського – найбільше скіфське городище в басейні Сіверського 

Донця в VI–ІІІ  ст. до н.е. Пізніше в працях Філарета, Морозова, Багалія, Шрамка, Ліберова 

воно має назву «Городище при с. Городище»  (30 га ). Ширина укріплення від 35 до 55 м, 

висота ровів від 6,5  до 5 м. З заходу р. Одринка, зі сходу 3(4) вали з ровами. Знайдено 

залишки ліпної кераміки, амфори, вістря стріл скіфського часу, житла скіфів (чудові 

будівельники). За свідченням археолога В. Шрамка будини (від слова будувати) жили і на 

території Валківщини (7-3 ст. до н.е.) і залишили тут свої сліди – городища.  

У 1951 – 52, 53рр.  український археолог  Б.Шрамко виявив Шовковське  селище – селище 

скіфського часу (VI – поч. V ст. до н.е.) в урочищі Дерковське біля витоків р.  Мерефа.  

Житла селища – округлої форми, в яких знайдено кераміку, залізне шило, кістяні проколи, 

уламки янтарю, прикраси, кам’яна зернотерка. Металеві вироби: залізний серп, залізні 

булавки, бронзові спіральне колечко, наконечники стріл. Унікальною знахідкою вважається 

кістяна ложка з ручкою, на кінці якої голова лося (виконана у скіфському «звіриному 

стилі»). 1953-54 – П.Ліберов, радянський археолог, відкрив і дослідив Городищинське 

селище – селище скіфської доби (5-3 ст. до н.е.)
 10

.  

Відомі Огульці і своїми історичними коштовностями. У 1883 році в Огульцях було 

знайдено дві кам’яні баби.  У 1892 році тут було виявлено скарб з латинськими монетами.  

                                                 
8
 Рыбаков Б. А. Геродотова Скифия. М. 1979. 

9
 Буйнов Ю.В. «Хто жив на Валківщині 2500 років тому?»  Матеріали ІІ Валківської районної краєзнавчої 

конференції, Валки: Валківське районне відділення Національної спілки краєзнавців України. -  2008 
10

 Либеров П.Д. Памятник скифского времени бассейна Северского Донца// МИА. - № 113. – М., 1962 
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Важливі суспільно-політичні віхи історії слободи Огульці 

1) Перша частина XVII ст. Початок заселення Слобожанщини. Можна 

виділити кілька причин, які підштовхували українців залишати обжиті місця та шукати 

кращої долі, хоч і в Дикому полі: соціальний, національний та релігійний гніт.  Багаті і вільні 

землі почали приваблювати до себе і бунтарів-повстанців проти польського свавілля з 

Правобережної України, і  невдоволених кріпосницьким гнітом з сусідньої Росії.  Спочатку 

тут влаштовували  сезонні промисли сміливці, так звані козаки-уходники або черкаси. Вони 

походили з суміжних зі степом Черкащини, Канівщини, Київщини, Брацлавщини; йшли 

навесні на низ Дніпра, а взимку поверталися до своїх осель, а часом залишалися тут 

назавжди, об'єднувалися в організовані ватаги, відбивали награбовану татарами худобу, 

перетворилися на окрему суспільну верству населення; і їх почали називати козаками. Так 

слобода Огульці з’явилися на карті Слобідської України.    

2) Друга половина XVII ст. Формування полків і сотень. Починається масове 

заселення слободи Огульці.  Село наше населяли черкаси.  Причому селилися вони не 

вулицями, а хуторами.  «В 1708 году уже упоминается огульчанская и угольчанская 

сотня».
11

 Огульцівська сотня  – адміністративно-територіальна одиниця, яка входила до 

складу Харківського полку. До неї крім Огульців входили дві слобідки – Одринка та 

Черемушна. Кількість козаків (черкасів) в Огульцівській сотні завжди була різною. За 

переписом 1732 року в Огульцях – 33 козаки, в Одринці – 13, в Черемушній – 6. 

Огульцівська сотня  брала участь в усіх походах Харківського полку, найчастіше відбивала 

наскоки татар. Захищала Російську державу від наскоків чужинців. Головний обов’язок 

черкасів – сторожова служба.   

Місце, де було засновано Огульці, - один з найживописніших куточків Валківщини. 

«Ни одна слобода губернии не занимает такой счастливой местности, как Угольцы. Кроме 

того, что почва самая благодарная за труды хлебопашца, дворы крестьян все в садах; 

большая часть их составляет отдельные хуторки с садом, пасекою и лесом. На самих полях 

стоят грушевые деревья. Крестьяне таким образом имеют в садах своих достаточный 

источник продовольствия. Слобода Угольцы в настоящее время остается почти 

единственною, которая еще удерживает в себе характер древней слободской жизни 
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 Щелков К.П. Историческая хронология Харьковской губернии. – Харьков, 1887. – С. 10 
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черкасов. В 1781 году… Самая значительная часть огульчанских прихожан поныне живут 

точно так, каждый на своей земле. В весеннее и летнее время эти хутора тонут в садах, и под 

тенью дерев  - картина очаровательная! Жителям есть за что благодарить Господа».
12

 

3) Перша половина XVIIІ ст. Народні промисли Огульців. Це наступна історична 

віха історії Слобожанщини  (в тому числі й Огульців), яка характеризується початком 

розвитку господарства, оскільки на той час набіги татар майже припинилися.  

Мешканці Огульців, крім землеробства, скотарства, рибальства, випалювали 

деревне вугілля (наша місцевість була дуже багатою на ліси, річки, ставки), 

збирали горіхи, дикі груші, кислиці, які потім сушили (кожен селянин мав свій 

шматочок лісу, ліщину). Особливо кохалися в садах та бджільництві, займалися 

виноробством. Жінки пряли льон, плоскінь, з яких виробляли полотно, робили 

сукно. Добре було розвинене бондарство. Виготовляли бочки, брички, коляски, 

кадки, відра, плуги, борони. Все це продавалося на ярмарках.  

«В слободе Угульцах довольно развиты пчеловодство и садоводство, а также 

гончарный промысел»
13

. 

В селі велася і торгівля: «...волосное село Огульцы, имеющее теперь 

несколько лавок, воскресный базар, четыре ярмарки в году...»
14

:  Євдокіївська –  

під 1 березня (за ст. стилем), Марковська – 24 квітня, Петро-Павлівська –  

28 червня,  Покровська – 30 вересня. 

4) Друга половина XVIIІ ст. Ліквідація козацтва. У слободі козаки мали свої 

земельні наділи, які козацька старшина, переважно з Харківського полку, силоміць 

почала захоплювати. З ліквідацією слобідських полків у 1765 році цей процес 

посилився, що викликало невдоволення козацтва і привело до вибуху в Огульцях 

повстання у січні 1766 року, до якого приєдналися селяни Черемушної та Одринки. 

Воно було придушене військом з Харкова. З початком закріпачення селянства 

(1783) колишня козацька старшина одержала поміщицькі привілеї. З часом деякі 

                                                 
12

 Огульці. Збірник архівних документів і матеріалів. Харків: Фоліо, 1996. – С.7  
13

 Россия - полное географіческое описание нашего отечества». Настольная книга для руских 

людей под редакцией Семенова. т.7, С-Петербург, изд. Дарвина, 1903 г. 
14

 Там же. 
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хутори біля Огульців стали власністю поміщиків. Сама ж слобода Огульці ніколи 

не була кріпацькою, що наклало відбиток на волелюбний характер огульчан.  

З 1765 року Огульці – у складі Валківського комісарства, а з організацією 

Слобідсько-Української губернії (1796)  стають центром Огульчанської волості 

Валківського повіту, до якої входили 23 населених пункти.   

5) ХІХ століття – до 1917 р. Розвиток господарства і промисловості . Початок 

ХІХ століття відзначається на Слобожанщині посиленим розвитком господарства, особливо 

з поширенням нових сільськогосподарських культур картоплі, соняшнику, цукрових 

буряків, інших технічних культур.  

У 1864 р. збудована фаянсова фабрика ризьким купцем І.І.Нікітіним, яка 

містилась на дачі в Соломахівці та в Гладковому (між Огульцями і Караваном). 

Вона працювала спочатку на кінському приводі, потім на паровій машині. На ній 

виготовляли тарілки, чайники, полумиски, чашки, умивальники, салатники. 

Реалізували продукцію у Харкові, Ростові-на-Дону, Полтаві. У 1870 фабрику взяв в 

оренду підприємець Кузнєцов, який переніс її діяльність до Буд 1902 р. Був в 

Огульцях і гончарний промисел, але особливого розвитку не набув (перенесений 

до Нової Водолаги). В 1870-му збудовано перший цегельний завод, працює 130 

вітряків. Було багато млинів, олійниць, кузень. 

Карпо Кулик збудував на ставку потужний паровий млин. Паврова машина 

виробляла електричний струм і рухала всі механізми. Тут мололи борошно 

чотирьох сортів, працювала крупорушка, сукновальня (валяли сукно з баранячої 

вовни для пошиття свит), на якій працювали селяни з Огульців, Черемушної, і 

навіть з Полтавщини.  

Поміщик Шидловський мав у Огульцях селітряні бурти. Селітру потім він 

збував на порохових заводах. У 1930 р. почала працювати макаронна фабрика, яка 

відіграла велику роль у врятуванні селян в роки голодомору у 1932-33 роках. 

На швидкі темпи економічного росту слободи Огульці, як і всієї 

Слобожанщини, вплинули наявність шляхів (додаток 2) та  побудова залізниці. 

Через Огульці проходив Люботинський шлях – ґрунтова дорога, яка йшла з 

Люботина, через Караван, Огульці і виходила на Полтавський шлях неподалік 
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Черемушної – частина Конградського шляху. Конградський шлях існував ще в 

XVIII ст. Починався від Константинграда (тепер Красноград), йшов через 

Старовіровку, Вишневу, Мельникове, Катричівку, Піски, перетинав Мжу, потім 

виходив на Полтавський шлях біля Черемушної, повертав управо, йшов через Малу 

Лихівку, Огульці, Караван, Люботин і закінчувався в Харкові. У давні часи ним 

їздили чумаки, а також селяни на ярмарки. У цих межах існував до 1930 року, а 

зараз майже втратив своє значення. Полтавський шлях – найдовша й 

найдосконаліша автомобільна магістраль (Харків – Київ). Цей шлях історично 

склався ще в XVII ст. після будівництва Валок (1646р.). 1877 року було побудовано 

залізничну станцію Валки (з 1880 року перейменовану в Огульці).  

6) Початок ХХ ст. Встановлення радянської влади. Радянська влада 

встановлена в Огульцях 20 січня 1919 року. Першим головою ревкому на селі був 

Бондаренко Аврам Миколайович. Він же був командир партизанського загону, який 

створено за ініціативою Антонова-Овсієнко.  

«Через Огульці пройшли три хвилі визвольних змагань: Денікін, німецькі окупанти, 

петлюрівські війська. У 1919 тут діяв комуністичний загін під керівництвом Л. Куценка, 

який боровся з німецькими та денікінськими військами.»
15

. Весною 1918р. діяв 

комуністичний загін Чудновського Григорія Ісаковича. Біля с. Огульці в бою з німецько-

австрійськими окупантами був оточений його загін, і в якому загинув Г.І. Чудновський.  

У 1927 році було організовано трудову кооперативну артіль ім.Петровського, 

а в 1929 – артіль «Хурщик», в 1930 – п’ять ТСОЗів: «Селянин», «Городище», 

«Будянська», ім.Енгельса, ім.Блюхера В 1931 – починається насильницька 

колективізація. Було організовано 6 колгоспів: «Вільна праця», «День врожаю», 

«Новий побут», «Червоний партизан», «Шостий з’їзд Рад», «Червоний чумак». 

Колективізація в Огульцях йшла дуже важко, бо майже третина селян була 

заможною (мали землі, вітряки, молотарки, пасіки) і до колгоспів вступали неохоче. Однак 

після т.зв. Огульцівської справи (1932), коли Огульцями зацікавилися навіть харківські 

комуністи, питання з колгоспами тут були вирішені. Частина заможного селянства була 

вислана до Сибіру, а їхні землі й господарства були націоналізовані. І все ж не всі селяни 
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вступили до колгоспу: значна їх частина працювала або на залізниці, або на підприємствах 

Харкова. В 1933 пройшло укрупнення і залишилось три колгоспи, а в 1951 пройшло 

повне укрупнення і в селі один колгосп ім. Калініна, в якому працювали люди з 12 

сотень села Огульці (додаток 3).  

7) Огульці в роки Великої Вітчизняної війни. Окуповані 21 жовтня 1941 року. 

Звільнені 8 вересня 1943року. 23 лютого 43 року відбувся бій під Огульцями, з якого 

почалося визволення Валківщини. Огульці – перше село на Україні, яке німці за наказом 

верховного командування почали палити.  

На фронтах Великої Вітчизняної війни воював 651 огульчанин, загинуло 321, 

нагороджено орденами й медалями 325 чол., 250 молодих людей відправлено до 

Німеччини. Знищено колгосп, лікарню, школи, кооперацію, з 1240 корів  залишилося 117, 

спалено весь хліб в снопах і скиртах. До приходу німців у селі було 4310 чол., а після 

визволення 390 чол. Роботу школи відновлено в жовтні 1943 року. 

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОГО, ПРОСВІТНИЦЬКОГО, ОСВІТНЬОГО 

 ТА КУЛЬТУРНО-РЕЛІГІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Переселенці з Правобережної України разом з своїм майном, звичаями, традиціями 

привезли й любов до освіти і культури. Прийшовши на нові землі, вони разом з оселями 

побудували першу дерев’яну церкву (поч. XVII ст.), відому під назвою Угольчанська церква 

Покрови Богоматері. Це приклад дерев’яної культової архітектури.  

Церква довгий час була єдиною установою, яка виконувала виховну (10 заповідей), 

освітню («мандрівні дяки», ЦПШ, братства), культурну (церковне мистецтво: спів, живопис, 

архітектура, дизайн одягу) функції та сприяла збереженню традицій і звичаїв українців. В 

Огульцях, як і по всій Слобожанщині, значну роль у становленні освіти відіграла 

православна церква.  Першим етапом становлення освіти можна вважати  етап «мандрівних 

дяків». Так в Огульцях першим відомим вчителем вважають Кузьму Порадина – 

«мандрівного дяка», освітнього діяча XVIII ст. У 1776 р. він працював учителем у поміщиці 

С.Капніст дячком при її домовій Троїцькій церкві. У 1782 – 87 знову повернувся в Огульці  

і, працюючи у С.Капніст, також навчав слобідських дітей. 

Другим етапом освіти на Слобожанщині є відкриття ЦПШ. Як свідчать документи, в 

Огульцях при церкві Покрови Пресвятої Богородиці (додаток 4) були: Огульцівська 
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церковнопарафіяльна двокласна школа, заснована в 1871 р.; хутірська Шарівська 

однокласна  школа, заснована в 1901 році. Своє існування вони припинили в 1920 році у 

зв’язку з відокремленням школи від церкви. 

Третім етапом становлення освіти на Слобожанщині можна вважати  появу земських, 

народних шкіл та гімназій.  В слободі Огульці працювали школи: Огульчанська однокласна 

початкова народна з трирічним курсом навчання, заснована в 1881р. з ініціативи 

Валківського земства (одна з перших  на Валківщині, у 1920р. реорганізована в початкову 

чотирикласну); Огульцівська двокласна (5 років навчання), заснована в 1911р., навчання 

проводилось українською та російською мовами; Огульцівська змішана гімназія заснована в 

1917р., мала програму семирічної школи. Після реформи школи на її основі було утворено 

Огульчанську семирічну школу, яка з 1939 стала середньою (10 років навчання) та 

працюють дві філії школи – початкові школи.  

В культурному житті села велику роль відіграло земство, його зусиллями було 

відкрито народну бібліотеку і школу. На початку ХХ ст. в Огульцях були: народний дім, 

бібліотека-читальня, вечірні заняття з дорослими, гойдалка,  працювала Огульчанська 

«Просвіта» (керували Заховаєва К.А. та Певна А.В.) у приміщенні двокласної 

Огульчанської школи, у якій були музична та драм секція. Так, за 1920 рік «Просвітою» 

було поставлено 15 спектаклів, в тому числі  й оперети (додаток 5). У 1927р. в селі  відкрито 

лікнеп та дитячі ясла. Культурно-просвітні потреби огульчанських слобожан задовольняли 

вищевказані установи. У 1936 – відкрито будинок культури. З 1946р. починає працювати 

вечірня школа.  

Під час Великої Вітчизняної війни приміщення школи було зруйновано. Восени 1943 

року починає працювати в пристосованих будинках Огульчанська трудова семирічну 

школа, з  1954року - середня. У 1972 році збудовано нове двоповерхове цегляне 

приміщення, в якому зараз працює Огульцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів. Отже, школа була і є 

не лише осередком освіти, а  й  культури. 

ВИДАТНІ ПОСТАТІ СЕЛА ОГУЛЬЦІ 

Люди подвигу 

Як відомо, людина жива доти, доки її пам’ятають. Ми з гордістю пам’ятаємо 

наших видатних огульчан (додаток 6).   Холодний Артем Іванович (1901 -  29.09.1943)  – 
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військовий та політичний діяч, полковник. Відзначався мужністю, стійкістю, військовим 

талантом, про що говориться в книзі В.Казакова «Артиллерия, огонь!». Нагороджений 

двома орденами Червоного Прапора. Визволяв Огульці. Загинув у бою під Кременчуком, 

похований в м.Полтава. Його ім’я носить головна вулиця села Огульці.  Дзюба Іван 

Михайлович (01.05.1918 – 26.12.1995) – військ. діяч, льотчик, полковник авіації, Герой 

Радянського Союзу (21.07.1942). Заслужений льотчик-випробувач СРСР (1971). 

Нагороджений орденами Леніна, Червоного Прапора (два), Вітчизняної війни 1-го  та 2-го 

ступенів, Червоної Зірки, медалями. Яцина Микита Омелянович (28.05.1914 – 02.01.1964) – 

повний кавалер Ордена Слави (3 ордени Слави).  Учасник Радянсько-Фінляндської та 

Великої Вітчизняної воєн, розвідник дивізіону. Після війни працював на заводі «Світло 

шахтаря». Золочевський Микола Филимонович (20.05.1920 – 26.07.1993)  Був розвідником-

радистом в партизанському з’єднання Лінькова, що діяло на окупованих територіях 

Білорусії, України, Польщі. Був нагороджений орденом Червоного прапора та Вітчизняної 

війни 1 ступеня. Учасник Параду Перемоги в м. Москві на Красній площі. 37 років 

працював учителем Огульцівської школи. Ми щиро вдячні Вам, учасники Великої 

Вітчизняної війни, що Ви, не шкодуючи свого життя, вибороли для нас мирне щасливе 

життя. 

Діячі культури та мистецтва 

Корж Олександр Юхимович (29.03.1903, с. Огульці – 16.04.1984, с. Таврове Бєлго-

родської області) – український поет, прозаїк і художник, гравер. Автор збірок «Борть» 

(1926), «Із степу» (1930),  а також опублікованої частково поеми «Пушкін» (1932-39). З 1944 

року – член СХУ. У 1950 – репресований заарештований за  антирадянський вірш «Зимовий 

псалом» (1942),  реабілітований у 1956. У 2006 році видана книга «Шуміти прошу листя» 

під редакцією Лисенка І.М. З 2002 року школа підтримує зв’язки з родиною Коржів, яка 

подарувала шкільному музею багато експонатів. Донька, онук та правнук Олександра 

Коржа – часті й бажані гості шкільних свят.  Бондаренко Іван Мефодійович (11.04.1890 – 

03.09.1930) – художник і поет. Кілька разів виставляв свої картини у Харкові. Деякі його 

твори збереглися в приватних колекціях (Огульці, Харків, Київ).  Заховай (справжнє 

прізвище - Заховаєв) Юрій Андрійович (15.11.1902 – 1951) – український актор і драматург, 

член СПУ з 1950. Працював учителем в Огульцях, актором у Харкові, в Києві, Львові. З 
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1938 – виступав як драматург, автор багатьох п’єс для дітей. Маяк Ганна Степанівна 

(10.11.1915, с.Огульці – 17.06.1993, м.Харків) – визначний ландшафтний архітектор 

України. За її проектом у Харкові насаджувався сквер Перемоги, упорядковувався сад 

ім. Шевченка, гідропарк на р. Уди, парки ім.50-річчя СРСР та 40-річчя ВЛКСМ. Автор 

«Фонтану-каскаду», співавтор «Дзеркального струменя» м.Харкова, упорядковувала та 

озеленювала території Дніпродзержинської, Київської, Каневської ГЕС, Меморіального 

парку на Тарасовій горі міста Канева. Зібрала гербарій рослин Харківщини. Янковська 

Анастасія Володимирівна (10.12.1986, м Мерефа) – поетеса. Випускниця Огульцівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів. 2004 – лауреат ІІ премії конкурсу «Любіть Україну» в номінації 

«Поезія та проза». З 2005 член СПУ. Друкувалася в газетах «Літературна Україна», 

«Слобідський край», «Сільські новини»,  журналі-альманаху «Левада». У 2004 вийшла 

збірка поезій «При дорозі терном». 

Жижда Василь Олексійович (18.02.1951, с. Городище) – займається різьбою  по 

дереву, має близько 150 робіт, переважають архітектурні вироби (додаток 7). 

Краєзнавці 

Дейнека Улита Демидівна (06.08.1912, с.Огульці – 03.01.1992, м. Харків, 

похована в с.Огульці) – мемуаристка, історик та етнограф. Автор нарису «Історія 

ХТЗ»,  книги «Згадки про минуле» (про Огульці). Кириченко Олександр Сергійович  

(10.11.1938 – 30.10.1985). Педагог і культурно-освітній діяч. Засновник та директор 

Огульцівського музею ім. Т.Г.Шевченка (нині не існуючого), директор філіалу музею 

Лесі Українки в Ялті. Столярова Майя Тимофіївна (02.06.1936, м. Харків) – 

краєзнавець, дослідник історії села Огульці, почесний житель села Огульці. Частий 

гість засідань краєзнавчого гуртка, під час яких  щедро ділиться своїми дослідженнями 

з історії села і вчить любити рідний край. Автор книги «Історія вулиць села Огульці», 

багатьох статей в газетах «Сільські новини» та «Слобідський край». Яцина Дмитро 

Мефодійович (10.06.1946, с.Огульці – 2013) – громадський діяч, активний учасник 

органів самоорганізації населення, автор книги спогадів «Життя і справи, пов’язані з 

громадою» (додаток 8). 
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СУЧАСНИЙ СТАН СЕЛА ОГУЛЬЦІ 

Село Огульці – центр Огульцівської сільської ради, якій підпорядковане село 

Червоні Горбачі. Центр села, в якому ми зараз живемо, знаходиться на Полянках (7 

сотня) довго був окраїною. Сюди в 60-х роках ХІХ століття огульчан почали 

переселятися, бо значно ближче до залізниці. І карта Огульців змінювалася на очах. 

Де колись вирувало життя: навчалися діти в школах, працювали базар, ярмарки, 

гойдалка – сьогодні немає жодного будинку, і тільки залишки садків, бузку, 

нагадують, що колись тут жили люди. Зникли з лиця землі старий центр села – 

Слобода – 1 сотня, а разом з нею 2, 3, 5, 11 та 12 сотні. У 80-х роках ХХ століття 

сотні були перейменовані у вулиці. 

В селі працюють: сільськогосподарське ТОВ «Огульчанське Плюс», 

фермерські господарства «Едельвейс» Діденка Миколи (32 га), «Родничок» Дрозда 

Миколи (ставок та луки), одноосібники брати Капанадзе Юрій та Сергій, 

підприємство «Авіценна Агро» Ткаченка Анатолія, приватне господарство ТОВ 

«Моноліт» (цегельний завод), Огульцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ «Калинка», 

Будинок культури, сільська бібліотека, Огульцівська амбулаторія загальної 

практики сімейної медицини, відділення зв’язку і Укрпошти, православна церква 

Покрови Пресвятої Богородиці, 5 торгівельних точок. Село телефонізоване, 

газифіковане (296 дворів), має водопровід. Від залізничної платформи «Пирогове» 

до школи побудовано силами жителів тротуар довжиною 1,6 км. Через село 

проходить асфальтована дорога до траси Київ-Харків довжиною 7,5км. Огульці 

з’єднане автомагістраллю (Огульцівський шлях) з селищем Коломак (40км). 

Зв’язок з райцентром здійснюється маршрутним таксі, з обласним центром - 

маршрутним таксі та приміським залізничним транспортом. На території сільської 

ради є три ставки для загального користування. За даними Огульцівської сільради 

станом на 01.02.2015 в Огульцях проживає 1046 чоловік (764 двори).  

ВИСНОВКИ 

Під час збору матеріалів про історію нашого села ми зустрічалися зі старожилами 

села, вивчали їх спогади, записані гуртківцями: Цибульник Ольгою Григорівною (1926 року 

нар.), Куценко Наталією Василівною (25.07.1918 – 1996), Єременко Поліною Сидорівною 
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(05.05.1922 – 14.05.2004), опрацювали архіви Дейнеки У.Д., Кириченка О.С., вивчили багато 

історичної краєзнавчої літератури, співробітничали з Харківським музеєм природи та 

Валківським краєзнавчим музеєм. І все це наштовхнуло нас на думку  систематизувати 

зібраний матеріал і оформити його у вигляді хронології села Огульці (додаток 9). 

Вивчаючи історію слобод, ми прийшли до висновку, що вони виникали біля річок, 

схованих у густих лісах та ярах, де можна було сховатися від ворога, й поблизу існуючих на 

той час шляхів. А господарством почали займатися лише з припиненням татарських набігів 

та з появою нових сільськогосподарських культур, завезених на Україну. Довгий час 

православна церква залишалася єдиною установою в слободі, яка виконувала освітню,  

виховну, культурну, оздоровчу функції. Але найбільше нас вразило, що наше село не було 

кріпацьким, в ньому жили заможні селяни. Порівнюючи розвиток господарства нашої 

слободи в минулому з сучасним станом, робимо висновок, що з появою нових шляхів 

сполучення, Огульці втратили майже все: з понад десятка промислових об’єктів на території 

нашого села залишився лише цегельний завод.  

Наше село відоме завдяки його людям, які є його найголовнішим багатством. Це і 

Герой Радянського союзу Дзюба І.М., учасник Параду Перемоги Золочевський М.Ф., 

повний кавалер Ордена Слави Яцина М.О., ландшафтний архітектор Маяк Г.С., поет, 

художник, гравер Корж О.Ю., юна поетеса Янковська А.В. Не кожне село може 

похвалитися своїми краєзнавцями, які за власний кошт видають книжки про Огульці. 

Влітку 2014 року ми здійснили похід по місцях, де виникло наше село. Пройшли 

ярами, які були руслами річок Огульці та Черемушна, розчистили джерело питної води. З 

архівних документів нам стало відомо про шляхи, які проходили через Огульчанську 

волость, і поспілкувавшись зі старожилами села – почесними громадянами Огульців, 

створили план-карту розташування цих шляхів.  

Огульці – наймальовничіший куточок Валківщини, в якому сучасні будинки тонуть в 

садках, блакитне небо зливається з синню ставків, у яких багато риби, ліси багаті на ягоди, 

гриби, пташиний спів, чисте повітря, а всі яри, поля одягнені в зелені шати. Тут є всі 

можливості для відпочинку душею і тілом. До послуг туристів – юні екскурсоводи 

шкільного музею, які допоможуть вам доторкнутися до славних сторінок нашої історії. 
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Додаток 1. Карта слободи Огульці кінця ХІХ століття 
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Додаток 2. План-карта «Шляхи Огульчанської волості  

та археологічні  пам’ятки Огульців» 
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Додаток 3.  Сотні села Огульці станом на 1941 рік 
 

1 сотня – центр села; до революції називалась Слободою 

2 сотня – Павленківка, Сингівка, Стригунівка, Підлуки 

3 сотня – Городище 

4 сотня – Шлях, Лотічок 

5 сотня – Дворянівка, Карбанівка 

6 сотня – Гречківка, Дудівка 

7 сотня – Полянки, Балашовка 

8 сотня – Беззубівка, Коржівка, вул. Зелена 

9 сотня – Шовкове, Вигін, Махновка або Червоні Горбачі 

10 сотня – Тюрківка, Ріжок, Герусівка, Мицове 

11 сотня – Цибульники 

12 сотня – Мала Лихівка 

 

Додаток 4.  Огульчанська церква Покрова Пресвятої Богородиці 

(макет церкви та гравюра О.Коржа) 
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Додаток 5.  Огульчанська «Просвіта» 
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Додаток 6.  Люди подвигу 
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Додаток 7.  Діячі культури та мистецтва 
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Додаток 8.  Краєзнавці села Огульці 
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Додаток 9.  Хронологія історії села Огульці 

Перша полов. XVIIст. Початок заселення Слобожанщини 

1642  Датується перша письмова згадка про Огульці 

Кінець XVII ст. Побудована в Огульцях дерев’яна  церква 

1680 Преший набіг татар 

 Створено Огульчанську сотню, яку в різні роки очолювали: 

1670  Рогозенко Григорій 

1706-07 Іван Гаєвський 

1708 Семен Майков 

1732 Семен Нестеров 

1755 Костянтин Ковалевський 

1765 Костянтин Куликовський 

1686 Проживає 120 осіб (30 дворів). 

1709 Петро І проїжджав через Огульці, їдучи в Полтаву. 

1711 ІІ татарський набіг, під час якого згоріла церква 

1716, 1717 слободу Огульці грабували запорожці, яких очолював отаман Петрик 

1724 Дворів 181 

1730 Проживає 1025 осіб 

1750 Проживає 1138 осіб 

1742-55 Напади селян на маєток Шидловської 

З 1765 Слобода Огульці в складі Валківського комісарства Харківської провінції Слобідсько-

Української губернії. Ліквідовано Огульцівську сотню у зв’язку з реформою 

слобідських полків 

1766 Повстання в Огульцях, яке було придушене військами з Харкова 

1770 Проживає 1293 особи 

1772 В слободі Огульці проживає 2022 чоловік та жінок 

1773 Побудовано нову дерев’яну церкву. Проживає 1945 осіб 

1776 Повстання в Огульцях 

1776, 1782- 1787 Козьма Порадин служить в Троїцькій церкві в Огульцях і навчає дітей 

1796 Огульці стають центром Огульчанської волості Валківського повіту 

Поч. ХІХ ст. Побудовано маєток поміщиці Н.Соколовської, яка відома своїми пожертвами 

Покровській церкві 

1804 Проживає 1097 чоловік та 1069 жінок (275 дворів) 

1848-49 В Огульцях внаслідок епідемії холери вимерло близько 200 осіб 

1864 Збудовано фаянсову фабрику. В Огульцях 310 дворів, населення – 1954 особи 

1870 Цегляний завод. Близько 130 вітряків 

1871 Засновано при Покровській церкві Огульцівську ЦПШ, яка припинила свою діяльність 

у 1920 році 

1872 Перша згадка про те, що в Огульцях було однокласне сільське училище 

1877 Збудовано перше 2-поверхове приміщення залізничної станції «Валки» (з 1880 р. –  

Огульці) 

1878 Ризький купець І.І.Нікітін  збудував фаянсову фабрику 

1880 Збудовано цегляну церкву. Фаянсову фабрику купив Кузнєцов, вона припинила своє 

існування у 1902 р. – перевезена до м. Буди 

1881 Заснована Огульчанська однокласна початкова народна школа з ініціативи 

Валківського земства (3 роки навчання) 

1883 Згадка про  2 кам’яні баби в Огульцях як про пам’ятники давнини 

1892 Виявлено скарб з латинськими монетами. Заснована двокласна ЦПШ, в 1910 

перейменована в двокласну школу 

1898 Відкрито народну бібліотеку в Огульцях 
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Кін. ХІХ ст. Винокурні Канівальського, Духовського (тепер спиртозавод) 

Поч. ХХ ст. Селітряні бурти – сировина для порохових заводів 

1901 Сукновальня Кулика. Паровий млин Кулика 

1902 Фаянсова фабрика перевезена до м.Буди. 1 кам’яну бабу передано до Харківського 

історичного музею  

1911 Відкрито двокласну цегляну двоповерхову школу 

1913 Відкрито Фельдшерський пункт 

1914 Відкрита пошта 

Квітень 1917 І повітовий з’їзд учителів Валківщини 

Вересень 1917 ІІІ повітовий з’їзд учителів Валківщини 

1917 Розпочала працювати Огульцівська «Просвіта». Запроваджена гімназія змішана. 

Відбувся І з’їзд Валківщини, на якому було проголошено рад. владу. 

1918 Німецька окупація Огульців. Діяв комуністичний загін Г.І.Чудновського 

Квітень1918р Г.І.Чудновський загинув під Люботином Огульчанської волості 

Квітень – листопад 

1918 

Діяв повстанський загін А.Бондаренка, який боровся з німцями, здійснив залізничну 

аварію на станції Огульці. Припинені заняття в школах 

1919 (20 січня) В Огульцях встановлено радянську владу. Слобода Огульці стала називатися селом 

1919 Діяв комуністичний загін під кер. Л.Куценка, який боровся з нім. і денікінськими 

військами. Загін Бондаренка приєднався до частин Червоної Армії, а сам Бондаренко 

призначений головою ревкому в Огульцях. Створено першу в повіті 

сільськогосподарську артіль. Побудовано цегляний завод Рябокобилки І.Є., паровий 

млин Кулика К.В. 

1920 Відокремлено школу від церкви. Змішана гімназія перейменована в семирічну школу. 

Створена хата читальня. Працюють драматичний і музичний гуртки «Просвіти». 

Відкрита олійниця Швидкого. Відкрито народний будинок, гончарно-череп’яний 

завод, слюсарно-ковально-колесну майстерню. 2018 колодязів.  Проживає 4084 чол.  

1638 кожевласників. 

16-17.04. 1920 Відбувся перший повітовий з’їзд комсомолу Валківщини, в роботі якого брала участь 

первинна організація Огульців 

Весна 1920 ІІІ з’їзд комсомолу Валківщини 

Квітень 1920 ІІІ з’їзд рад Валківщини. 

1921 Працювало 14 ковалів. Було 5 пасік. 

1922 Збудовано гойдалку. Огульцівська волость була приєднана до Люботинської волості 

Валківського повіту 

1923 Село Огульці включено до Люботинського району Харківської області 

1923-1930 Огульці – центр сільської ради Люботинського району 

1924 Організована друга артіль ім. Леніна 

1927 Організована артіль Петровського. Відкрито лікнеп 

1928 Засновано «Червоні горбачі» (Махновку) 

1929 Організовано трудову кооперативну артіль «Хурщик» 

1930 Працює кінопересувка. Відкрито макаронну фабрику. Огульці – центр сільської ради 

Валківського району. Засновано 5 ТСОЗів: «Селянин», «Городище», «Будянська», ім. 

Енгельса, ім.Блюхера. 

З 02.09.1930 Село Огульці віднесено до Валківського району 

У 30-х роках Відкрито медпункт 

1931 Засновано 6 колгоспів: «Вільна праця», «День врожаю», «Новий побут», «Червоний 

партизан», «Шостий з’їзд Рад», «Червоний чумак» 

1932 Огульцівська справа 

1932-1933 Голодомор 

1933 Три  колгоспи: ім. Демченка (з 1937 ім. Кагановича), «Черв. партизан», «День врожаю» 

1934 Ліквідована церква, в ній розмістились колбуд і бібліотека 
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1936 Відкрито будинок культури 

1939 Огульцівську семирічну школу реорганізовано в середню . Відкрито пологовий 

будинок. 

1940 Відкрито лікарню 

1941 Відбувся перший випуск середньої школи 

21.10.1941 –  

08.08.1943 

Окупація Огульців під час Великої Вітчизняної війни. Кількість населення змінилась 

 з 4310 до 390 

23.02.1943 Бій під Огульцями, з якого почалося визволення Валківщини. Загинув наводчик 

гармати мордвин Єлісеєв М.Г., якому посмертно присвоєно звання Героя Радянського 

Союзу. 

Жовтень 1943 Відновлює свою роботу школа як семирічна 

1946 Відкривається вечірня школа 

1953 Внаслідок чергового укрупнення колгоспів (1951) засновано колгосп ім. Калініна. 

 Розкопано Шовковські селище Шрамком 

1957 У центрі села закладено парк (8 га). 

1959 Збудовано сільмаг 

1960 впорядковано Братську могилу 

60-ті роки Відновлено роботу цегельного заводу 

1965 Збудовано новий клуб 

1967-85 Працює Історико-художній музей, створений О.С. Кіріченком 

1969 Відкрито дитячий садок 

1972 Побудовано двоповерховий будинок школи.  Заасфальтовано дорогу від центра села 

до траси Київ-Харків 

1974 Побудовано новий цегельний завод 

1980 Побудовано нове приміщення  пошти, ФАПу 

1984 Споруджено меморіальний комплекс «Вітчизна-мати» 

80-ті роки Побудовано Будинок ветеранів, готель на 40 осіб 

2000 В Огульцях проживає 1292 чоловік 

15.03.2007  Проживає 1110 чоловік, 499 дворів. 

19.05.2008 Відновлено роботу православної церкви Покрови Пресвятої Богородиці 

01.02.2015 В Огульцях проживає  1046 чоловік (764 двори) 

  


