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Народилась у місті Чернівці. Закінчила Чернівецьку гімназію 
№ 1. З 2001 до 2006 рр. – студентка філософсько-теологічного 

факультету Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (спеціальність “філософія”.  

З 2008 року асистент кафедри філософії. З 2012 року до 2015 
року – навчання в аспірантурі Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю 09.00.09 – 

філософія науки.  24 червня 2016 року захистила кандидатську 
дисертацію на тему “Комунікативна природа гуманітарно-наукового 

знання” (науковий керівник – доктор філософських наук, доц. 

Рупташ О.В.). З 2012 року – секретар екзаменаційної комісії кафедри 

філософії філософсько-теологічного факультету. До 2019 р. працювала асистентом кафедри 
філософії. 

Одружена, має дитину. 

Викладала навчальні дисципліни: філософія; комунікативна філософія; філософія історії; 
історія та теорія фенімінізму; філософсько-соціологічні проблеми науки і техніки.  

Сфера наукових інтересів: філософія науки, комунікативна філософія, філософія діалогу, 

постнекласична методологія. 
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