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Хто була Ольга? 
 
Ольга була першою українською княгинею.  
Вона була перший володар який прийняв 
христіянську віру, і в церкві вона є свята. 
 
 
Хто були батьки Ольги? 
 
Леґенди описують, що Княгині Ольги батьки були з князівського роду.  
Вони згинули в боротьбі проти диких ордів які називалися печеніги.  
Ольгу виховав прибраний батько – Мирослав.  Мирослав був 
перевізником. 
 
 
Як зустріла Ольга свого майбутнього чоловіка – Ігоря? 
 
Князь Ігор з своїми дружинниками їхали через ліс, де жила Ольга із 
своїм прибраним батьком.  Вони зупинилися коло річки, бо небуло як 
перейти на протилежний бік.  Ольга взяла батька пором і перевезла князя 
Ігоря із дружинниками на другий бік річки.  Ігор дуже був захоплений її 
красою, відважністю, і мудрістю.   Коли прийшов час Ігореві женитися, 
він вернувся до ріки (де вони вперше зустрілися) і просив Ольгу щоб 
стала вона йому за жінку. 
 
 
Як Ольга стала князівною? 
 
Її чоловік, князь Ігор, поїхав в похід збирати данини від неслухняних 
дерев’ян.  Дерев’яни були плем’я які жили на північ від Київа.  Дерев’яни 
напали на нього і розірвали його на два куски.  По його смерті, їхний син 
Святослав мав стати князем, але він ще був малолітний.  Його мати, 
Ольга, стала княгинею і володіла 15 років. 
 
 



 
Як княгиня Ольга помстилася над дерев’янами за те що вони убили 
Ігоря? 
 
Вона справила велику гостину і запросила дерев’ян.  Після гостини, коли 
дерев’яни спали, вона наказала своїм дружинникам усіх дерев’ян убити.  А  
від міста, з якого походили дерев’яни котрі убили Ігоря, Ольга вимагала 
таку данину:  кожна хата мала прислати їй три голуби і три горобці.  
Дерев’яни прислали пташків.  Ольга наказала щоб зав’язати гілочку і 
запалити її, і з огнем пустити птахів.  Ці птахи полетіли назад до своїх 
хатів і запалили ці хати.  В такий спосіб ціле місто згоріло. 
 
 
Княгиня Ольга була перший владитель давної України хто прийняв 
христіянську віру. Як це сталося? 
 
Княгиня Ольга поїхала до Византії в місто Царгород, щоб більше 
навчитися про Христіянську віру.  Там візантийський цар Константин 
влюбився в княгиню Ольгу і хотів її взяти за жінку.  Вона не хотіла заміж 
виходити, і тому його охитрила.  Вона сказала що щоби вийти заміж за 
царя вона перше мусить охреститися.  Цар погодився.  Ольга попросила 
щоб цар Константин став її за хресного батька, і він знову погодився.  
Після хрещення, Ольга сказала цареві що вона не може з ним одружитися 
бо він є її хресним батьком.  І так княгиня Ольга прийняла христіянську 
віру, охитрила царя Візантії, і створила зв’язки з могутньою 
візантийською державою.   
 




