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Народилася 22 вересня 1982 р. в місті Чернівці. У 1999 р. закінчила 
економічне відділення Чернівецького міського ліцею №1. У 2004 році 

закінчила вечірнє відділення Чернівецького торговельно-економічного 

Інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету (ЧТЕІ КНТЕУ) за спеціальністю “Економіка торговельного 
підприємства” з візднакою. Восени 2004 року вступила в Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича на філософське 

відділення заочної форми навчання.  
З квітня 2008 р. – лаборант кафедри філософії Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. З вересня цього ж 

року – старший лаборант. У 2011 р. вступила до аспірантури. У 2016 р. 

захистила кандидатську дисертацію «Антропокосмізм у проблемному 
полі філософії та методології науки» (науковий керівник – доктор філос. 

наук, доц. Рупташ О. В.). Після захисту працювала асистентом 

кафедри філософії.  
З 2019 р. – адміністратор мережі дитячих магазинів ППТФ «Антошка» м. Чернівці. 

Викладала навчальні курси: філософія; філософія творчості; філософія доби Відродження; 

філософія Нового часу; філософія антропокосмізму.  
Сфера наукових інтересів: філософія науки, історія філософії, онтологія та метафізика, 

філософія творчості, філософія космізму, антропокосмізм. 
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