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Народилася 5 квітня 1979 року в селі Новиця Калуського 

району Івано-Франківської області. В 1996 році закінчила 

Новицьку ЗОШ І-ІІІ ступенів. У 1994–1996 рр. навчалася в 

Коломийському педагогічному училищі імені Марійки 

Підгірянки. У 1996–2001 рр. навчалася на філософсько-

теологічному факультеті Чернівецького державного 

університету імені Юрія Федьковича. 

З вересня 2002 р. працювала методистом кафедри 

гуманітарних дисциплін Приватного вищого навчального закладу “Інститут управління 

природними ресурсами” в м. Коломия. З вересня 2003 р. – старший викладач кафедри 

гуманітарних дисциплін Інституту управління природними ресурсами. 

У 2004 р. вступила до аспірантури кафедри філософії Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на 

тему: “Аксіологічні основи екологічної етики” за спеціальністю 09.00.07 – етика в 

Інституті філософії НАН України ім. Г. С. Сковороди (науковий керівник – проф. 

Ларіонова В. К.). 

З 2004 до 2010 рр. працювала старшим викладачем кафедри гуманітарних дисциплін 

Інституту управління природними ресурсами. З вересня 2010 р. – старший викладач 

кафедри соціально-економічних та природничих дисциплін Коломийського інституту 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. З листопада 2013 

року – доцент кафедри соціально-економічних та природничих дисциплін. Вчене звання 

доцента присвоєно 2016 р.  

З 2016 р. – доцент кафедри соціально-економічних та природничих дисциплін 

Коломийського інституту Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. У січні 2018 р. призначена заступником директора з наукової роботи.  

З листопада 2018 р. – завідувач сектору науково-експозиційної та виставкової роботи, 

а з 1 січня 2019 р. – завідувач відділу наукових програм і проектів Національного музею 

народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського.  

Викладала навчальні курси: філософія; логіка; етика; естетика; історія української 

культури. 

Сфера наукових інтересів: аксіологія, філософія науки, філософія історії, філософія 

культури, етика, естетика, мистецтвознавство. 
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