зависимости уровня профессиональной реализации специалистов от уровня
языковой подготовки в высшем учебном заведении.
Тимченко В.
НТУ «ХПІ»
УКРАЇНСЬКА МОВА СЕРЕД ІНШИХ МОВ СВІТУ
Серед майже 10 тис. мов і діалектів, які налічується у сучасному світі,
більшість не мають писемності і державного статусу, ними послуговується
незначна кількість мовців.
Українська мова належить до давньописемних мов із понад тисячорічною
писемною традицією. Це мова не лише тих, хто мешкає в Україні, а і мільйонів
українців, розпорошених далеко по всіх континентах.
Наша мова належить до східно-слов’янської підгрупи слов’янської гілки
індоєвропейської сім’ї мов.
З точки зору лексики найближчою до української є білоруська мова (84 %
спільної лексики), потім польська (70 % спільної лексики), словацька (68 %
спільної лексики) та російська мова (62 % спільної лексики).
Свою специфіку мова виявляє на рівні словотворчих моделей і найбільш
рельєфно на рівні лексики – т. зв. лексичних українізмів.
На фонетичному рівні українську мову вирізняє: найбільша кількість
фонем з усіх слов’янських мов – 48; найбільша вокальність – «прозорість»,
милозвучність; найбільша кількість кореляційних пар м’яких і твердих
приголосних звуків; чітке розрізнення [ɪ] (на письмі – и) та [i] (на письмі – і) на
фонемному рівні.
На морфологічному рівнів українській мові: послідовно збережено
флексії кличного відмінка (на відміну від інших східнослов’янських мов);
паралельно використовуються флексії давального відмінка для іменників
чоловічого роду (напр.: директор-у, директор-ові); збережено паралельні форми
творення майбутнього часу (ходитиму, буду ходити).
Ткаченко Є.А.
НТУ «ХПІ»
КЛАСИФІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ
Пісня – невеликий ліричний вірш, що виконується співом. Може
супроводжуватися музичним акомпанементом, танцями. Розрізняють народні
пісні і пісні літературного походження, автори яких відомі.
Традиційною є класифікація українських народних пісень за жанрами.
Терміни для їх називання становлять першу групу: епічні пісні, ліричні, ліроепічні, ліро-драматичні (ігрові та деякі хороводні пісні, зміст яких розігрувався), пісні-балади, обрядові тане обрядові пісні.
Друга група термінів для називання української народної пісні – пісні за
змістом: історичні, героїчні , соціально-побутові(суспільно-побутові, або станові), історично-побутові, родинно-побутові, пісні набожного змісту (релігійні),
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