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Народилася 7 квітня 1978 року в селі Торговиця 

Городенківського району Івано-Франківської області. Закінчила у 

2000 році філософсько-теологічний факультет Чернівецького 

державного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю 

“філософія”.  

З 2000 по 2004 рр. – аспірант кафедри логіки філософського 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2004 році в 

Інституті філософії імені Г.С.Сковороди НАН України захистила кандидатську 

дисертацію за темою: «Г.Фреге і Е.Гуссерль: проблема основ логіки» (науковий керівник 

– проф. І.В. Хоменко). 

З 2004 р. – доцент кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої 

політики факультету менеджменту освіти та науки НПУ імені М.П. Драгоманова. У 2007 – 

2008 рр. – заступник директора з соціально-виховної роботи Інституту філософської 

освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова. За сумісництвом до 2015 р. працювала в 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Читала курси: логіка; 

історія логіки; риторика. З 2004 до 2014 р. – викладач у Міжнародному Соломоновому 

університеті (м. Київ). У 2016–2018 рр. – докторант кафедри соціальної філософії, 

філософії освіти та освітньої політики. Тема дослідження: «Інтелектуальні стратегії вищої 

освіти в Україні». 
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