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Значную частку багатага пласту б1ялапчнай тэрмшалоги складаюць 
мшалаичныя найменш.

Мшалоия (ад грэч. mykes -  грыб, logia -  навука, вучэнне) -  раздзел 
б1ялогй, якi вывучае будову грыбоу, 1х развщцё, ф1з1ялапчныя i б1ях1м1чныя 
уласщвасщ, iх ролю у прыродзе, а таксама уплыу на арганiзм чалавека i 
жывёлы.

Мэтай даследавання працы быу лексша-семантычны, параунальны i 
словаутваральны аналiз беларускай, рускай i польскай мiкалагiчнай лексш, 
вызначэнне яе месца у лексчным фондзе беларускай мовы.

У працы прааналiзавана 50 найменняу грыбоу, якя сустракаюцца на 
тэрыторыi Беларусi, Расй, Польшчы.

Сярод мiкалагiчнай лексiкi вылучаюцца тры структурныя тыпы. 
Вялiкую частку названай лексш складаюць аднаслоуныя найменш: лсчка, 
масляк, апенька, дажджавк, страчок, зелянушка, падмалочнк, порхаука, 
падмошнк, гаркуха, ваунянка, якя у асноуным утвараюцца суфiксальным 
спосабам. Таксама значная частка належыць складаным словам: сыраежка, 
ыжэапенька, чырвонагаловк, чорнагаловк, мухамор, чорнагалоунк, 
краснагаловец. Пераважаюць састауныя найменнi “назоушк + прыметшк”: 
грузд чорны, белы грыб, радоука шэрая, апенька сапраудная, дажджавк 
грушападобны, грузд чорны, сыраежка ядомая, радоука зялёная, шамптьён 
палявы i тш.

Некаторыя мшалапчныя найменш аднолькавыя у трох мовах: масляк, 
масленок, maslak; баравк, боровик, borowik; мухамор, мухомор, muchomor. 
Ёсць такя, што супадаюць у рускай i беларускай i не супадаюць з польскiмi 
назвамi: сыраежка, сыроежка, rydz; лачка, лисичка, kurki; дажджавж, 
дождевик, kania.

Можна вылучыць найменнi грыбоу паводле колеру: зялёнка, бяляк, 
рыжык, чорнагаловк, белы грыб, апенька жоутая, мухамор белы, стюха, 
грузд чорны i тш.

Паводле месца росту грыба сустракаюцца наступныя назвы: 
падбярозавк, падаставк, гнаявк, баравк, апенька i тш.

На аснове падабенства грыба да пэунай жывёлы вылучаюцца такя 
найменш, як свтт, лШчю, гусачю, казлят, кароут, валавянк i тш.

Праца мае пэуную практычную значымасць, таму што дадзенныя 
мiкалагiчныя найменнi можна выкарыстоуваць на практычных занятках па 
дысцыплше “Беларуская мова (прафесiйная лексша)” пры вывучэннi такiх тэм, 
як “Навуковы стыль”, “Лексчны склад беларускай мовы”, а таксама пры 
вывучэнш раздзела “Мжалопя” па дысцыплiне “МLкрабiялоriя”.
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