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МІНЕРАЛОгІЧНИЙ ЖУРНАЛ 
MINERALOGICAL JOURNAL 
(UKRAINE)

За ініціативою академіка-секретаря Відділення наук про Землю Національної академії наук України (ВНЗ 
НАН України) академіка НАН України О.М. Пономаренка, голови Міжвідомчого стратиграфічного комі-
тету України, директора Інституту геологічних наук НАН України академіка НАН України П.Ф. Гожи-
ка, директора Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України академіка НАН України В.І. Старо-
стенка ВНЗ НАН України ухвалило рішення щодо поновлення роботи Міжвідомчого тектонічного коміте-
ту України (МТКУ). Також Бюро ВНЗ НАН України затвердило Положення про МТКУ.

ПОЛОЖЕННЯ 
про Mіжвідомчий тектонічний комітет України

1. Загальні положення

уніфікація методичних і методологічних • 
підходів у вітчизняних тектонічних досліджен
нях;

упровадження сучасних інноваційних до• 
сягнень у практику вітчизняних тектонічних 
досліджень;

організація наукових конференцій і семі• 
нарів з актуальних проблем геотектоніки та 
геодинаміки з метою поширення знань про 
геотектонічні і геодинамічні процеси, які від
буваються у Землі;

організація і керівництво складанням тек• 
тонічних карт окремих регіонів і всієї терито
рії україни з адекватним відображенням на 
них тектонічних структур і геодинамічних 
комплексів відповідно до досягнень світової 
науки;

допомога у роботі атестаційних комісій і • 
спеціалізованих рад із захисту дисертацій за 
спеціальностями геологічного напряму.

ІІІ. Повноваження МТКУ,  
права та обов’язки його членів

3.1. мтку має право: 
координувати загальні тектонічні аспекти • 

діяльності наукових установ національної ака
демії наук україни, міністерства освіти і науки 
україни, організацій державної служби геоло
гії та надр україни, акціонерних компаній та 
інших підприємств геологічного профілю;

установлювати правила виділення і класи• 
фікації, а також номенклатуру тектонічних 
підрозділів і структур у вітчизняній геологічній 
науці і практиці;

1.1. міжвідомчий тектонічний комітет укра
їни (мтку) — це дорадчий орган при відді
ленні наук про Землю національної академії 
наук (внЗ нан) україни.

1.2. метою діяльності мтку є міжвідомче 
регулювання тектонічних аспектів геологічно
го вивчення надр україни, сприяння підготов
ці фахівців геологічної галузі відповідно до су
часних світових досягнень у галузі геотектоні
ки та геодинаміки. 

1.3. у своїй діяльності мтку керується за
конодавством україни, нормативними доку
ментами, що регламентують діяльність нан 
україни, рішеннями Загальних зборів мтку 
та цим Положенням.

1.4. мтку взаємодіє з підрозділами націо
нальної академії наук україни, міністерства 
освіти і науки (мон) україни, організаціями 
державної служби геології та надр (держгеол
надра) україни, а також з міжвідомчим стра
тиграфічним комітетом україни, міжвідомчим 
петрографічним комітетом україни, україн
ським мінералогічним товариством, всеукра
їнською громадською організацією "спілка 
геологів україни", акціонерними компаніями 
та приватними підприємствами, іноземними 
урядовими і неурядовими організаціями, що 
виконують геологічне вивчення надр.

II. Завдання МТКУ

2.1. основними завданнями мтку є:
міжвідомча координація досліджень з пи• 

тань геотектоніки та геодинаміки україни і за
ходів з підготовки фахівців геологічної галузі; 
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тлумачити основні наукові терміни і по• 
няття, надавати термінологічні консультації у 
відповідній сфері;

надавати наукові рекомендації та висно• 
вки щодо заходів безпеки в зонах взаємовпли
ву промислових об’єктів україни та геологіч
ного середовища у зв’язку із сучасними геоди
намічними процесами і явищами. 

3.2. Члени мтку мають право:
брати участь у заходах, організованих ко• 

мітетом;
брати участь у розробці планів діяльності•  

мтку; 
надавати до Бюро мтку пропозиції та за• 

уваження щодо діяльності мтку; 
отримувати інформацію про діяльність • 

мтку та його Бюро;
оскаржувати рішення, дії, бездіяльність • 

керівних органів мтку шляхом письмового 
звернення до керівництва внЗ нан україни, 
мон україни, держгеолнадра україни або За
гальних зборів мтку;

отримувати від мтку методичну і органі• 
заційну допомогу у своїй науковій діяльності. 

3.3. Члени мтку в межах своїх службових 
повноважень мають переважне право: 

здійснювати керівництво кваліфікаційни• 
ми, дисертаційними, науководослідними та 
геологорозвідувальними роботами, що стосу
ються геотектоніки;

рецензувати, опонувати кваліфікаційні, • 
ди сертаційні, науководослідні роботи з гео
тектоніки та звіти з геологічного вивчення 
надр (регіональні роботи); 

здійснювати редагування підготовлених • 
до видання аркушів державної геологічної 
карти масштабу 1 : 200 000 та 1 : 50 000, а також 
наукових видань з геотектоніки.

3.4. Члени мтку зобов’язані:
дотримуватись вимог цього Положення; • 
надавати інформаційну і методичну допо• 

могу з питань геотектоніки і геодинаміки юри
дичним і фізичним особам за їхніми звернен
нями; 

виконувати рішення керівних органів • 
мтку у межах їхньої компетенції; 

брати участь у Загальних зборах мтку;• 
сприяти виконанню рішень Бюро і За• 

гальних зборів мтку;
упроваджувати сучасні геотектонічні під• 

ходи у науководослідній роботі;
слідкувати за змістом публікацій у сучас• 

ній зарубіжній та вітчизняній науковій періо

диці, присвячених питанням геотектоніки і 
активно реагувати на них; 

брати активну участь у публічному заслу• 
ховуванні та захисті наукових і науковови
робничих звітів, дисертацій, магістерських і 
бакалаврських робіт тектонічного спрямування.

IV. Склад МТКУ

4.1. до складу мтку входять наукові пра
цівники національної академії наук україни, 
міністерства освіти і науки україни, фахівці 
установ державної служби геології та надр 
україни, акціонерних компаній та інших під
приємств геологічного напряму, відомі влас
ним доробком у геотектонічній галузі.

4.2. керівним органом мтку є Бюро, склад 
якого затверджують Бюро внЗ нан україни 
та Загальні збори мтку і погоджують мон 
україни і держгеолнадра україни.

4.3. мтку поділяється на секції та регіо
нальні підрозділи. Персональний і кількісний 
склад секцій та регіональних підрозділів фор
мується та оновлюється за поданням Бюро 
мтку і затверджується рішенням Загальних 
зборів мтку.

4.4. Припинення членства в мтку відбува
ється на підставі: 

письмової заяви члена комітету;• 
рішення Бюро мтку;• 

4.5. Бюро мтку має право ухвалювати рі
шення про виключення члена мтку у випадку: 

вчинення дій або бездіяльності, несуміс• 
них із метою та задачами комітету, а також за
садами наукової етики; 

неучасті в діяльності комітету упродовж • 
12 попередніх місяців. 

V. Організація роботи МТКУ

5.1. Загальні збори членів мтку ухвалюють 
рішення про:

затвердження Положення про мтку і • 
змін до нього за погодженням з Бюро внЗ 
нан україни, департаментом вищої освіти 
мон україни та державною службою геології 
та надр україни;

затвердження складу мтку, його регіо• 
нальних відділень і секцій;

обрання членів Бюро, голови, заступників • 
голови, секретаря, керівників регіональних 
відділень і секцій;

принципи діяльності мтку;• 
перспективний план роботи мтку.• 
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5.2. голова та вчений секретар мтку відпо
відають за організацію Загальних зборів та за
сідань Бюро мтку.

5.3. Бюро мтку:
розглядає подання керівників секцій, ре• 

гіональних відділень і підрозділів мтку, роз
порядження і звернення Бюро внЗ нан ук
раїни; 

заслуховує членів мтку, керівників його • 
секцій, регіональних відділень і підрозділів;

розробляє перспективні плани роботи • 
мтку;

ухвалює рішення із засадничих питань ді• 
яльності мтку;

звітує перед Загальними зборами мтку • 
про результати діяльності, реалізацію повнова
жень і виконання завдань.

5.4. Загальні збори мтку вважаються пра
вомірними, якщо на них присутні більше по
ловини його членів. рішення ухвалюються 
простою більшістю голосів від числа присутніх 
та оформлюються протоколом. головує на за
сіданнях Загальних зборів голова мтку або 
(за його дорученням) — його заступник. Поря
док голосування на Загальних зборах (відкрите 
чи таємне) визначається Загальними зборами 
безпосередньо на засіданні.

5.5. Загальні збори скликаються не рідше, 
ніж один раз на два роки за рішенням голови 
мтку. Позачергові Загальні збори можуть 
бути скликані на вимогу не менш як 1/3 складу 
членів мтку або 2/3 складу його Бюро.

5.6. рішення Бюро ухвалюються простою 
більшістю голосів присутніх членів. Протоко
ли засідань Бюро розсилаються керівникам 
секцій і регіональних підрозділів мтку.

5.7. Засідання секцій, регіональних підроз
ділів мтку відбуваються за ініціативою їхніх 
керівників і пропозиціями членів для заслухо
вування доповідей членів мтку або запроше
них вітчизняних та іноземних вчених. Про міс
це і час засідання членів мтку сповіщають 
електронною поштою чи телефоном.

5.8. Члени мтку та Бюро можуть брати 
участь у засіданнях особисто або за допомогою 
засобів зв’язку (телефон, скайпзв’язок тощо).

VI. Порядок фінансування  
діяльності МТКУ

6.1. Фінансування діяльності мтку здій
снюється із фондів наукових установ націо
нальної академії наук україни, міністерства 
освіти і науки україни, організацій державної 
служби геології та надр україни, акціонерних 
компаній та інших підприємств, що викону
ють геологічне вивчення надр, на умовах до
бровільних солідарних внесків, а також спон
сорських внесків.

6.2. наукова установа або підприємство, 
працівник якої увійшов до складу мтку, за
безпечує його участь у засіданнях комітету та 
його Бюро.

голова мтку
др геол.мінерал. наук,  
проф., чл.кор. нан україни о.Б. гІнтов

секретар мтку
канд. геол.мінерал. наук,  
старш. наук. співроб. І.с. ПотаПЧук

Проект Положення підготував 
В.Г. МЕЛьНИЧУК


