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Народився 11 червня 1976 р. в місті Тернопіль. У 1995 році 

закінчив Тернопільський технічний ліцей, а 2009 р. – факультет 

іноземних мов Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича за спеціальністю “англійська мова та література”. 

У 2009–2014 рр. виконував дисертаційне дослідження як здобувач 

кафедри філософії цього навчального закладу. 16 травня 2014 року 

захистив кандидатську дисертацію “Емпіристська парадигма 

мовного конституювання наукового знання” за спеціальністю 

09.00.09 – філософія науки (науковий керівник – к. філос. н., доц. Рошкулець Р. Г.) у 

спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича.  

З вересня 2009 року – викладач кафедри філософії, суспільних дисциплін та іноземних 

мов Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. 

З 1 липня 2011 р. – доцент. 

Читає навчальні курси: філософія; філософія науки; історія України та культури; 

політологія; основи педагогіки та психології (англійською мовою). 

Сфера наукових інтересів: філософія науки, філософія мови, іноземні мови, 

фразеологізми. 
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