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Народився 20 липня 1987 р. у місті Хмельницькому. З 2005 

до 2010 р. – студент факультету економіки і управління 

Хмельницького національного університету (спеціальність 

“фінанси”). Паралельно із навчанням у Хмельницькому 
національному університеті у 2007 році вступив до Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича на 

філософсько-теологічний факультет (спеціальність “філософія”). 
Після закінчення навчання працевлаштований старшим лаборантом 

кафедри філософії. З вересня 2013 року переведений на посаду 

асистента. Цього ж року вступив до аспірантури кафедри 

філософії. У 2017 р. захистив кандидатську дисертацію за 
спеціальністю 09.00.09 – філософія науки на тему: 

«Плюралістичний підхід у філософії та методології наукового 

пізнання» (науковий керівник – проф. Марчук М. Г.) у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.  

Після захисту дисертації змінив сферу діяльності. 

Сфера наукових інтересів – філософія та методологія науки, філософські проблеми 
природознавства, методологічні засади гуманітарного пізнання. 
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