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ПЕРЕДНЄ СЛОВО РЕДАКТОРА

Шановнi колеги, автори i читачi журналу!

Зараз багато говориться про необхiднiсть змiн в науцi, про створення умов для
ефективного поширення наукової iнформацiї у вiдповiдностi до сучасних технiчних та
iнформацiйно-технологiчних можливостей. Змiнюється все, i цi змiни стосуються, на-
самперед, наукових журналiв. Вихiд цього номера знаменує завершення певного етапу
кропiткої роботи колективу Iнституту гiдромеханiки Нацiональної академiї наук Укра-
їни, спрямованої на адаптацiю нашої видавничої дiяльностi до викликiв, якi ставить
перед нами сьогодення.

“Гiдродинамiка i акустика” позицiонує себе як науковий журнал з вiдкритим до-
ступом, який публiкує результати оригiнальних фундаментальних i прикладних дослi-
джень у галузях гiдромеханiки, гiдротехнiки, акустики. Втiм, було б невiрно говорити
про те, що це видання розпочинається з чистого аркуша. Його появою увiнчується про-
цес злиття “Прикладної гiдромеханiки” й “Акустичного вiсника” — двох добре знайо-
мих фахiвцям журналiв, якi Iнститут гiдромеханiки видавав упродовж двох попереднiх
десятирiч, i якi мали своїх попередникiв, збiрники “Гiдромеханiка” i “Бiонiка”, започа-
ткованi ще в 1960-тi рр. Для того, щоб пiдкреслити тяглiсть цiєї традицiї, слiдом за
“Прикладною гiдромеханiкою” ми з гордiстю приймаємо подвiйну нумерацiю томiв но-
вого журналу: число у дужках продовжує вiдлiк випускiв збiрника “Гiдромеханiка”, на
базi якого довгий час формувалась науково-видавнича культура нашого колективу. З
нашої точки зору, це — не просте жонглювання цифрами, а вiдображення вкрай важли-
вого принципу: змiна назв i форм перiодичних видань зовсiм не означає змiни вимог до
їхнього змiсту й наповнення.

Ми, як i ранiше, декларуємо свою вiдданiсть науковiй достовiрностi, доброчесностi
й здоровому глузду; обстоюємо необхiднiсть боротьби з такими, на жаль, поширеними
нинi явищам як обман в науцi, шахрайство, пiдтасовка фактiв, плагiат i самоплагiат.
Редакцiйна колегiя намагатиметься зробити все вiд неї залежне щоб забезпечити висо-
ку якiсть наукових публiкацiй. Саме результат квалiфiкованої й безсторонньої оцiнки
результатiв по сутi буде визначати можливiсть публiкацiї представлених рукописiв. Ми
налаштованi на конструктивну дискусiю з авторами з принципових питань, але зi свого
боку не будемо ухилятись вiд вiдповiдальностi при прийняттi остаточних рiшень. Запев-
няємо, що наша редакцiйна колегiя здатна забезпечити якiсний процес рецензування
тематичних рукописiв, при необхiдностi, залучаючи авторитетних незалежних вiтчи-
зняних i закордонних фахiвцiв. На нашу думку, тiльки працюючи на таких засадах, ми
зможемо сформувати справдi фахове видання, а не перетворитися на симулякр науки,
який завжди знаходитиме можливiсть задовольнити нав’язанi згори формальнi умови
будь-якої складностi.

Саме виходячи з цього, ми не поспiшаємо з висуванням чiтко окреслених вимог до
порядку подання й оформлення матерiалiв, якi подаватимуться до нашого журналу.
Згодом їхнiй перелiк з’явиться на веб-сторiнцi “Гiдродинамiка i акустика”, що є одним
з роздiлiв сайту Iнституту гiдромеханiки. Справа в тому, що технологiя виробництва
оригiналу-макета видання зазнала суттєвих змiн. Ми вирiшили осучаснити журнал, на-
давши його електроннiй версiї певних рис, притаманних кращим сучасним закордонним
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онлайн виданням. Незабаром нашi читачi матимуть змогу належним чином оцiнити ви-
годи вiд використання контекстних гiперпосилань на цитованi джерела, рисунки, табли-
цi, роздiли статтi. В подальшому ми плануємо розширити, так би мовити, “асортимент
послуг”. Наразi це призводить до необхiдностi пошуку нової точки балансу, в якiй би
мiнiмiзувалися спiльнi зусилля авторського i редакторського колективiв, затраченi на
технiчну пiдготовку рукопису до друку.

Сподiваємось, що результатом виконання окресленого вище плану дiй має стати
якомога скорiше включення включення нашого журналу до оновленого списку фахо-
вих видань Мiнiстерства освiти i науки України. Подальша наша стратегiчна мета —
включення журналу “Гiдродинамiка i акустика” до сучасних мiжнародних наукометри-
чних баз знань, що також передбачено керiвними документами, якi визначають полi-
тику держави в галузi науки. Виходячи з цього, з самого початку висуваємо вимоги
до формування змiстовних розширених анотацiй i ключових слiв (у тому числi, англiй-
ською мовою), якiсного добору цитованої лiтератури, включаючи джерела, опублiко-
ванi за останнi кiлька рокiв. Одним з нововведень, необхiдних для успiшної iнтеграцiї
в мiжнародний науковий простiр, буде вимога повного дублювання списку лiтератури
англiйською мовою.

Насамкiнець зауважимо, що таке бажане для потенцiйних авторiв перебування нау-
кового журналу в будь-яких вiтчизняних чи закордонних фахових рейтингах можливе
лише за одної умови — якiсного його наповнення i регулярного виходу впродовж ба-
гатьох рокiв. А це можливо лише при стабiльному наповненнi рукописами нашого ре-
дакцiйного портфеля. Тiльки спiльними зусиллями редакцiї i зацiкавлених фахiвцiв у
галузях гiдромеханiки й акустики ми зможемо зберегти традицiйно високий авторитет
видань, започаткованих Iнститутом гiдромеханiки Нацiональної академiї наук України.

Спiльних нам перемог!

З повагою, Головний редактор
академiк НАН України
професор Вiктор Грiнченко
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