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Народився 11 травня 1984 року в селі Білівці Хотинського 

району Чернівецької області. У 2001 році закінчив Чернівецьку 

загальноосвітню середню школу. У 2006 році закінчив факультет 

історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (спеціальність –

“історія”). У Буковинському державному медичному університеті 

працює з  2006 року: спочатку на посаді викладача, згодом – 

доцента (з 2014 року). 

У березні 2013 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

філософських наук зі спеціальності 09.00.09 – філософія науки у спеціалізованій вченій 

раді Д 76.051.08 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на 

тему: «Антропоцентризм і динаміка парадигм людиномірності наукового знання» 

(науковий керівник – Марчук М. Г.). У липні цього ж року присуджено науковий ступінь 

кандидата філософських наук. У грудні 2015 року присвоєно вчене звання доцента кафедри 

суспільних наук та українознавства. 

Викладає навчальні курси: Філософія; Культурологія; Історія української культури. 

Коло наукових інтересів: філософія, культурологія, філософська антропологія, 

філософія медицини, українська культура, історія філософії. 
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