
 
Основні терміни 

 

15.03.2020 - кінцевий термін подачі заявок на 
участь у Конференції зі статтею; 

15.03.2020 - термін розсилки 2-го інформаційного 
повідомлення; 

27.04.2020 - кінцевий термін подачі повного тексту 
статті англійською мовою (до 10 
сторінок); 

30.06.2020 - термін розсилки учасникам Програми-
запрошення; 

15.08.2020 - кінцевий термін подачі заявок на 
участь у Конференції без публікації 
та доповіді. 

 

Отримати додаткову інформацію та 
подати заявку на участь у Конференції 

можливо на сайті: 
Web: hervicon.sumdu.edu.ua 

 

 

 

Інформаційна підтримка 

Журнали “Насоси та обладнання”, 
“Компресорне та енергетичне 

машинобудування”, 
Журнал “Інженерних наук” 

 

 

 

Зв’язок з Оргкомітетом 

Сумський державний університет, 
вул. Римського-Корсакова, 2, 

м. Суми, 40007, УКРАЇНА 
 

Тел./Факс: +38(0542) 33-35-94 
E-mail: a.zagorulko@omdm.sumdu.edu.ua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Організаційний комітет 

Співголови: 

проф. Васильєв А.В. 
Сумський державний університет 
к.т.н., доц. Твердохліб І.Б. 
Керуюча компанія 
“Гідравлічні машини і системи” 
к.э.н. Ямбуренко В.М. 
Керуюча компанія 
“Гідравлічні машини і системи” 
к.т.н., доц. Марцинковський В.С. 
ТОВ “ТРІЗ” 
к.т.н., доц. Загорулько А.В. 
Сумський державний університет 
 
Члени Оргкомітету: 

д.т.н., проф. Адамчак С. 
Технологічний університет м. Кельце 
д.т.н., проф. Антошевський Б. 
Технологічний університет м. Кельце 
д.т.н., доц. Буйє Ж. 
Інститут ПіПрайм Університету м. Пуатьє 
д.т.н. Брунетієр Н. 
Інститут ПіПрайм Університету м. Пуатьє 
к.т.н., проф. Гусак О.Г. 
Сумський державний університет 
к.т.н. Давиденко А.К. 
АТ "ВНДІАЕН" 
Ковтун О.М. 
АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» 
д.т.н., проф. Кундера Ч. 
Технологічний університет м. Кельце 
к.т.н., доц. Печкіс Г. 
Сілезький технологічний університет 
д.т.н., проф. Скржипач Я. 
Вроцлавський технологічний університет 
д.т.н., проф. Тарельник В.Б. 
Сумський національний аграрний університет 
д.ф-м.н., проф. Чорноус А.М. 
Сумський державний університет 
к.т.н., доц. Шульц П. 
Вроцлавський технологічний університет 
 
Відповідальний секретар Оргкомітету: 

к.т.н., доц. Гудков С.М. 
Сумський державний університет 

 

 
 
 
 
 

Сумський державний університет 
Керуюча компанія «Гідравлічні машини і 

системи» 
АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» 

ТОВ «ТРІЗ» 
 

Технологічний університет м. Кельце 
Інститут ПіПрайм Університету м. Пуатьє 
Вроцлавський технологічний університет 

Сілезький технологічний університет 
Сумський національний аграрний університет 

 
 
 
 
 

Конференція присвячена пам’яті її 
засновника і беззмінного Голови 

Організаційного комітету, 
відомого вченого і вчителя, 

д.т.н., проф., dr.h.c. 
Марцинковського Володимира Альбіновича 

 
 
 
 
 

Перше інформаційне 
повідомлення 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ГЕРВІКОН + НАСОСИ 

        HERVICON + PUMPS 

8 - 11 вересня 2020, СумДУ, м. Суми, Україна 

XVI-та 
Міжнародна 

науково-технічна 
конференція 

“Герметичність, 
вібронадійність 
та екологічна 

безпека насосного і 
компресорного 
обладнання” 

IV-ий 
+ Міжнародний 

форум 
 

“Комп’ютерне 
моделювання, 
проектування, 

виготовлення та 
експлуатація 

насосного 
обладнання” 

 

http://www.hervicon.sumdu.edu.ua/
mailto:a.zagorulko@omdm.sumdu.edu.ua


 
Шановні колеги! 

 
У вересні 2020 року в Конгрес центрі 

Сумського державного університету (м. Суми, 
Україна) відбудеться чергова ХVI-та Міжнародна 
науково-технічна конференція “Герметичність, 
вібронадійність та екологічна безпека 
насосного і компресорного обладнання” – 
“ГЕРВІКОН+НАСОСИ-2020”, присвячена пам’яті 
засновника і беззмінного Голови Організаційного 
комітету Конференції, відомого вченого і 
вчителя, д.т.н., проф., dr.h.c. Марцинковського 
Володимира Альбіновича. 

В рамках Конференції пройде  
4-ий Міжнародний форум “Комп’ютерне 
моделювання, проектування, виготовлення 
та експлуатація насосного обладнання” – 
“НАСОСИ-2020”, який організований з ініціативи 
та за фінансової підтримки Керуючої компанії 
“Гідравлічні машини і системи” і провідного 
українського виробника насосного обладнання, 
що входить до цієї компанії, АТ “Сумський завод 
“Насосенергомаш”, а також насособудівних 
підприємств м. Суми. 

За традицією в рамках Конференції 
відбудеться 20-ий Спеціалізований семінар  
“Проблеми безпечної експлуатації 
компресорного і насосного обладнання в 
хімічній промисловості” - “ЕККОН-20”, 
ініціатором проведення якого у місті Суми є 
фірма ТОВ “ТРІЗ” разом з низкою провідних 
підприємств хімічної промисловості. 

Сподіваємося, що “ГЕРВІКОН+НАСОСИ-
2020”, як і попередні конференції, викличе 
зацікавленість широкого кола фахівців в таких 
форумах і успішно продовжить сформовані 
традиції. Запрошуємо взяти активну участь у 
роботі Конференції. 

Звертаємось також з пропозицією до 
підприємств, фірм та організацій виступити 
спонсорами. Для представників таких компаній 
будуть передбачені особливі умови участі в 
роботі Конференції. 

 
Оргкомітет 

Тематика 

 Проблеми зниження вартості життєвого циклу 
насосного і компресорного обладнання. 

 Ущільнення нерухомих, аксіально-рухомих 
з’єднань і обертових валів, підвищення 
надійності та ефективності ущільнювальних 
пристроїв насосів і компресорів. 

 Питання гідрогазодинаміки, оптимізації, 
динаміки і міцності турбомашин та їх вузлів. 

 Зниження шуму і вібрації, вібродіагностика і 
прогнозування залишкового ресурсу, 
балансування і динаміка роторів насосів і 
компресорів. 

 Питання трибології і метрології підшипників і 
ущільнень, нові матеріали і технології. 

 Екологічно безпечна експлуатація насосного і 
компресорного обладнання, проблеми енерго- і 
ресурсозбереження. 

 Комп’ютерний інжиніринг і обчислювальна 
механіка. 
 

Робочі мови 

Англійська, українська. 
 

Публікація статей 

Статті за тематикою Конференції після відбору 
і рецензування будуть опубліковані англійською 
мовою в електронному журналі Journal of 
Physics: Conference Series (JPCS) і у вигляді 
окремої монографії в серії книг Lecture Notes in 
Mechanical Engineering (LNME) (10-15 статей 
присвячених питанням досліджень підшипників, 
ущільнень і роторної динаміки), які включені до 
реферативних баз даних Scopus і Web of 
Science, і відносяться до категорії періодичних 
видань третього і четвертого квартилів (Q3, Q4) 
відповідно. 

У разі публікації статті, участь у Конференції з 
доповіддю є обов’язковою. Можлива участь у 
роботі Конференції без публікації та доповіді. 
Вимоги до оформлення статей можна знайти на 
сайтах відповідних періодичних видань: 
https://publishingsupport.iopscience.iop.org/author-
guidelines-for-conference-proceedings/ і 
https://www.springer.com/us/authors-editors/conference-
proceedings/conference-proceedings-guidelines 

Оргвнесок 

Оргвнесок для учасників Конференції, що є 
представниками фірм і промислових підприємств 
становить суму, еквівалентну 150 €; для 
учасників, що є представниками закладів вищої 
освіти – 120 € (включена вартість публікації однієї 
статті в електронному журналі). Оргвнесок 
включає наступні витрати: 

 організаційні витрати на проведення 
Конференції; 

 витрати на публікацію статей в електронних 
періодичних виданнях; 

 комплект інформаційних матеріалів і 
аксесуарів Конференції; 

 витрати на організацію курсів лекцій за 
тематичною направленістю Конференції; 

 кава-паузи в перервах засідань; 

 організація ділових зустрічей і культурної 
програми. 
Умови оплати оргвнеску і банківські реквізити 

Оргкомітету будуть дані у другому 
інформаційному повідомленні після отримання 
заявок на участь у роботі Конференції. 

 
 

Умови проживання 

Розміщення учасників Конференції планується 
в одно- та двомісних номерах готелю Сумського 
державного університету «Олімпійський», а також 
за бажанням учасників - у готелях міста Суми. 

 
Виставка 

Експонентам надається виставкова площа в 
Конгрес центрі Сумського державного 
університету з необхідним обладнанням. Для 
зацікавлених фірм може бути організована 
презентація. 

 
Реклама 

Учасникам надається можливість розміщення 
своєї реклами в інформаційних матеріалах і на 
рекламних банерах Конференції. 

https://publishingsupport.iopscience.iop.org/author-guidelines-for-conference-proceedings/
https://publishingsupport.iopscience.iop.org/author-guidelines-for-conference-proceedings/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%82%AC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%82%AC

