
АКУСТИЧНИЙ СИМПОЗIУМ “КОНСОНАНС-2007”

Шановнi читачi!

25–27 вересня 2007 року в Iнститутi гiдромеханiки НАН України (Київ) вiдбувся черговий,
третiй за лiком акустичний симпозiум “КОНСОНАНС-2007”.

Традицiйно, почнемо з короткого статистичного звiту. На “КОНСОНАНС-2007” надiйшло
близько 80 заявок, з яких 73 були вiдiбранi до наукової програми. Це в цiлому вiдповiдає
активностi учасникiв при проведеннi попереднiх двох заходiв цiєї серiї. У роботi симпозiу-
му взяли участь представники 7 iнститутiв Нацiональної академiї наук України, 13 вузiв (з
них 5 нацiональних унiверситетiв, 6 нацiональних технiчних унiверситетiв i академiй), ряду
державних i комерцiйних органiзацiй. Високий науковий рiвень заходу забезпечувався пред-
ставницьким складом учасникiв, серед яких були 1 академiк та 1 член-кореспондент НАН
України, понад 20 докторiв наук, кандидати наук, аспiранти, студенти. Приємно зазначити,
що бiльшу половину доповiдачiв склали нашi гостi з рiзних наукових центрiв, якi географiчно
охоплюють практично всi регiони України.

Симпозiум продемонстрував високий рiвень теоретичних i експериментальних акустичних до-
слiджень. Так, велику увагу придiлено розвитку теорiй поширення хвиль i хвилеводiв, вивчен-
ню акустичних властивостей складних середовищ з регулярною та нерегулярною внутрiшньою
структурою, особливостям генерацiї звуку потоками. Представленi результати оригiнальних
прикладних дослiджень у напрямках гiдроакустики, акустичного контролю структури, ком-
позитiв, застосування ультразвуку для хiмiчного аналiзу речовин рiзної природи можуть бути
з успiхом застосованi у рiзних галузях народного господарства України. Ряд результатiв одер-
жано у таких перспективних напрямках дослiджень як електронна реєстрацiя та комп’ютерна
обробка мови i звукiв життєдiяльностi органiзму людини.

На превеликий жаль, з ряду причин у роботi нашого форуму не взяли участi представники з
близького й далекого зарубiжжя. Тому при проведеннi наступних симпозiумiв рекомендовано
розширити на них мiжнародне представництво, насамперед, активiзувати роботу по залученню
учасникiв з країн СНД.

Слiд вiдзначити ще одну тривожну тенденцiю – вiдносне зниження кiлькостi авторiв, якi
представили повнi тексти доповiдей для опублiкування в цьому збiрнику. Розумiючи всю ва-
жливiсть документування представлених на симпозiумi наукових результатiв, ми обiцяємо в
подальшому бути бiльш вимогливими у цьому питаннi. Принагiдно зазначимо, що електронний
варiант збiрника праць, як завжди, буде розмiщено на веб-сайтi Iнституту гiдромеханiки НАН
України http://www.hydromech.kiev.ua/. На нашу думку, цей захiд буде якнайкраще сприяти
популяризацiї симпозiумiв серiї “КОНСОНАНС” i акустичної науки в цiлому.
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