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На даний момент працюю над дослідженням решток остракод альб-

сеноманського віку з керну свердловин Південного схилу Українського щита. 

Предметом досліджень є систематичний склад решток остракод та їх 

палеоекологічне значення.  

 

Я, Синєгубка Віталій Володимирович, народився 7 лютого 1996 року в 

селі Новоіванівка, Амвросієвського району, Донецької області.  

В 2002 році вступив до Новоіванівської ЗОШ І-ІІ ступенів. В 2011 

закінчив школу. В той же рік вступив до ліцею-інтернату «Ерудит» у місті 

Донецьк. Закінчив його у 2013 році. В цьому ж році вступив на геолого-

географічний факультет Харківського національного університету імені 

Каразіна, на напрям бакалавр «геології». В 2017 році закінчив бакалаврат, та 

вступив до магістратури в Харківського національного університету імені 

Каразіна на кафедру геології, напрям «геологія», який закінчив в 2018 році з 

відзнакою. На даний момент працюю старшим лаборантом кафедри геології 

та молодшим науковим співробітником комплексної лабораторії дослідження 

керну, УкрНДІгаз, АТ «Укргазвидобування».  



Під час навчання у школі займався роботою МАН в секції «Геологія». 

В 7-9 класі займався в очно-заочній школі «Ерудит» на секції «Фізична 

географія». Під час навчання в університеті приймав участь у науково-

дослідницькій діяльності, кафедральних експедиціях. Регулярно приймав 

участь у конференціях, студентських конкурсах. З 2017 року член 

Палеонтологічного товариства України. В 2019 році отримав гранд від The 

Micropaleontological Society, та прийняв участь в курсі European School on 

Ostracoda, Йєна, Німеччина.  

Неодружений. Судимості не маю. 
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