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ПП РР ОО ББ ЛЛ ЕЕ ММ АА ТТ ИИ КК ААОСНОВНІОСНОВНІ НАПРЯМИНАПРЯМИ РОБОТИРОБОТИ СЕКЦІЙСЕКЦІЙ
Section 1
Експертиза та безпека харчових продуктів і
виробництв

Section 2
Новітні системи в харчовому ланцюзі
Section 3
Натуральні біоактивні сполуки, 
функціональні та традиційні харчові продукти

Section 4
Глобальні виклики та
конкурентоспроможність

Section 5
Молоді науковці - візія майбутнього

Методи ідентифікації, контролю якості та
безпеки харчових продуктів
Гігієнічний інжиніринг
Харчова мікробіологія
Інтелектуальні системи управління
Перспективи розвитку інженерії
Ресурсозбереження
Оздоровчі продукти у парадигмі нової
концепції харчування.
Сучасні способи модифікації продовольчих
ресурсів та харчових продуктів
Нанотехнології
Харчові гідроколоїди
Продовольча безпека
Забезпечення конкурентоспроможності



МЕТАМЕТА КОНГРЕСУКОНГРЕСУ
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ДОДАТКОВАДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯІНФОРМАЦІЯ

ЗАЗАПИТПИТ ТЕЗТЕЗ НАНА КОНГРЕСКОНГРЕС

Запрошуємо взяти участь у Другому Північно та Східно-Європейському Конгресі з Харчової Науки
(NEEFood-2013), який відбудеться 26-29 травня 2013 року (Національний університет харчових
технологій, м. Київ, Україна). 
Метою проведення NEEFood-2013 є створення умов для трансферу знань у царині харчової науки. 
Проведення в рамках конгресу круглих столів та конкурсів дозволить широкому загалу фахівців у
галузі харчової науки обмінятись науковим доробком.
На пленарних і секційних засіданнях, а також під час роботи постерних сесій можна встановити
контакти з колегами та знайти загальні підходи у підготовці майбутніх фахівців для наукових
установ та харчової індустрії. 
У роботі конгресу планується розглянути питання, які є викликом сьогодення, а саме: харчова
безпека, нанотехнології, енерго та ресурсоощадні технології. NEEFood-2013 стане майданчиком
для детального обговорення зазначених задач та поштовхом до налагодження наукових та дружніх
партнерських зв’язків. NEEFood-2013 надасть можливість об'єднати лідерів харчової
промисловості та обговорити нові завдання і представити свій доробок у вигляді постера чи усної
промови. Люб’язно запрошуємо до Києва.

Термін подачі заявок: 20 березня 2013
Тези доповідей на конференцію мають стосуватися питань, які перераховані на зворотному боці
листівки та на нашому сайті. Для отримання додаткової інформації та подачі тез звертайтеся за
адресою: http://neefood2013.nuft.in.ua/?a=home

Якщо Вас цікавлять питання стосовно показових виступів та фінансові можливості NEEFood-2013  
звертайтеся за додатковою інформацією:

тел.,/факс +38(044)234-73-54,
e-mail: NEEFood2013@nuft.in.ua
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