
Кратко Ольга Вікторівна – кандидат 

історичних наук, старший викладач. 

Народилася 05 липня 1984 р. в місті 

Кременці Тернопільської області в родині 

службовців. У 1990 р. пішла до першого класу 

загальноосвітньої середньої школи № 4. 

Улюбленими предметами були біологія, 

екологія, зоологія та історія. З часом 

продовжила навчання у Кременецькому ліцеї 

імені Уласа Самчука. Упродовж 1999-2004 рр. 

навчалася у Кременецькому обласному 

педагогічному коледжі  імені Т. Г. Шевченка 

на відділенні «Біологія», здобула кваліфікацію 

бакалавра педагогічної освіти, вчителя біології 

основної  школи.  Цього  ж  року  вступила  до 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира   Гнатюка   і   отримала   повну   вищу   освіту   за спеціальністю 

«Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія», здобула кваліфікацію 

вчителя біології, валеології та основ екології. 

У 2010 р. вступила в аспірантуру Переяслав-Хмельницького 

державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди за 

спеціальністю 07.00.07 − історія науки і техніки. 2013 р. у спеціалізованій 

вченій раді названого закладу захистила кандидатську дисертацію «Науковий 

простір та професійна діяльність академіка О. П. Маркевича (1905-1999 рр.)» 

й отримала науковий ступінь кандидата історичних наук. 

З 2013 р. – асистент, старший викладач кафедри біології, екології та 

методики їх викладання Кременецького обласного гуманітарно- 

педагогічного академії ім. Тараса Шевченка. 

Викладає освітні компоненти «Загальна та соціальна екологія», 

«Екосистемологія», «Екологія рослин та тварин», «Біогеографія», 

«Гідрологія», «Історія біології»,  «Біологічна номенклатура». 

Коло наукових інтересів – становлення біологічної науки в Україні, 

стан екологічної ситуації малих міст і сіл України. 

Здійснює керівництво студентською науковою роботою. Виконує 

обов’язки заступника декана із виховної роботи факультету фізичного 

виховання та біології. Активний учасник громадського життя факультету. 

Організатор круглих столів, тематичних виховних заходів, еколого- 

просвітницької роботи серед студентської молоді.  

У науковому доробку 40 наукових праць, з яких 15 статей – у фахових 

наукових виданнях. 
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