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82 International scientific conference of young scientist and students 
"Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem 
solution", April 13-14, 2016. Book of abstract. Part 4. NUFT, Kyiv.

The publication contains materials o f 82 International scientific conference o f 
young scientists and students "Youth scientific achievements to the 21st century 
Nutrition problem solution".

It was considered the problems o f improving existing and creating new energy 
and resource saving technologies for food production based on modern physical 
and chemical methods, the use o f unconventional raw materials, modern 
technological and energy saving equipment, improve o f efficiency o f the 
enterprises, and also the students research work results for improve quality training 
o f future professionals o f the food industry.

The publication is intended for young scientists and researchers who are 
engaged in definite problems in the food science and industry.

Scientific Council o f the National University ofFood Technologies 
recommends the journal for printing. Minutes № 11, 25.12.2015

©NUFT, 2016

Матеріали 82 міжнародної наукової конференції молодих учених, 
аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді -  вирішенню проблем 
харчування людства у XXI столітті”, 13-14 квітня 2016 р. -  К.: НУХТ, 
2016 р. -  4 .4 .-267  с.

Видання містить матеріали 82 Міжнародної наукової конференції 
молодих учених, аспірантів і студентів.

Розглянуто проблеми удосконалення існуючих та створення нових 
енерго- та ресурсоощадних технологій для виробництва харчових продуктів 
на основі сучасних фізико-хімічних методів, використання нетрадиційної 
сировини, новітнього технологічного та енергозберігаючого обладнання, 
підвищення ефективності діяльності підприємств, а також результати 
науково-дослідних робіт студентів з метою підвищення якості підготовки 
майбутніх фахівців харчової промисловості.

Розраховано на молодих науковців і дослідників, які займаються 
означеними проблемами у харчовій науці та промисловості.

Рекомендовано вченою радою Національного університету 
харчових технологій. Протокол №11 від «25» березня 2016 р.
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7. 1916 рік: зеніт Першої Світової війни. Погляд через століття

Надія Ніколенко, Світлана Буравченкова
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Вступ. Перша світова війна поклала початок глибоким змінам у житті 
суспільства, які повністю проявили себе у часи революції, а їх віддалений відгомін 
відчувався впродовж усього XX століття. І ось у 2016 році ми бачимо схожу 
ситуацію.

Матеріали та методи. Розповідь складена за допомогою загальнонаукових та 
конкретних методів наукового пізнання. Джерелом пізнання слугувала різноманітна 
література та Інтернет-джерела.

Результати та обговорення. Від самого початку боїв літом 1914 р. українські 
землі стали одним із основних воєнних театрів на східному фронті, де у боротьбі 
зійшлися два старі супротивники -  Австро-Угорщина й Німеччина з одного боку, та 
Росія, з іншого. Без перебільшення можна сказати, що Україна з її багатими 
людськими і природними ресурсами була одним із найбільш головних виграшних 
призів для кожного з них. У першій половині 1916 р. становище на фронті змінилося 
на користь російської сторони. Наприкінці травня 1916 р. російські війська під 
командуванням генерала Брусилова розпочали наступ і до кінця літа захопили 
Буковину і східну частину Галичини включно з Тернополем та Західну Волинь разом 
з Луцьком. “Брусиловський прорив” був, мабуть, найвдалішою воєнною операцією 
російської армії за весь час війни. Але її спроби захопити у ході наступу Львів 
закінчилася провалом. Після відбиття російської атаки літом 1916 р. лінія фронту 
залишалася незмінною. Наступальна операція Південно-Західного фронту влітку 
1916 р. мала велике військово-політичне значення. Вона призвела до поразки австро- 
угорських військ у Галичині і Буковині. Наприкінці липня-початку серпня 2014 року 
Європа відзначала 100-річчя Першої Світової війни або як її найчастіше називають 
сьогодні -  Великої війни. Велика війна, приводом до якої стали найвідоміші в історії 
постріли в Сараєво, була очевидним продуктом гострого суперництва двох коаліцій 
європейських держав, центральне місце в якому займали німецько-англійське 
колоніальне і морське суперництво та німецько-французький антагонізм через 
Ельзасу та Лотарингію. До речі, сьогодні багато істориків вказують на те, що 
російсько-австрійсько-німецькі протиріччя у 1914 році, зокрема на Балканах, не були 
непереборними і могли б, за наявності доброї волі, бути вирішеними 
дипломатичними засобами.

Висновок. Кампанія 1916 р. не виправдала повною мірою стратегічних завдань, 
закладених у єдиному плані союзного командування. Війна 1914-1918 рр. не стала 
війною, яка, як сподівалися її учасники, покінчила б з усіма війнами, а стала 
передвісником нової війни, ще жахливішої і руйнівної, заклала фундамент для 
початку Другої світової війни.
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