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До грибів належить багато тисяч видів нижчих рослин, однак у народі добре відомі всього 
кілька десятків: у першу чергу їстівні, деякі отруйні, а також незначна частина тих, що 
викликають хвороби злакових культур. Саме такі мікологічні об’єкти з давніх-давен називала 
людина, оскільки вони мали для неї практичне значення, — харчове, лікувальне і т. ін. їх 
найменування становлять основу мікологічної номенклатури української мови. 

Багато назв грибів дуже давні, праслов’янського походження. Частина з них відома в усіх 
слов’янських мовах. До найдавніших праслов’янських назв, які мають паралелі в деяких 
інших індоєвропейських мовах, належать ті, що передають загальні назви грибів або 
позначають неїстівні чи малоцінні в харчовому відношенні гриби, зокрема гриб, губа, глива 
(вид гриба, що росте на деревах), трутовик (діал. трут) та ін. Напр., рос. діал. блицы 
«гриби; усякі гриби, крім білих» — похідне утворення від праслов. *bъdlа «гриб, переважно 
неїстівний», що має відповідники в західнослов’янських і литовській мовах. Пор. лит. budẽle 
«вид грибів; деревний гриб», «вид отруйного гриба»; сироїжка (має паралелі в більшості 
слов’янських мов) і печериця (у західних слов’ян — печарка). Останні назви є доказом того, 
що деякі гриби наші далекі предки споживали після термічної обробки: дослідники 
пов’язують цю назву з коренем -печ-. 

До українських назв праслов’янського походження належать ще такі назви їстівних 
грибів, як лисичка, маслюк (діал. масляк, маслянка), боровик, вовнянка, опеньок, рижик, 
бабка, сморж, підберезник. Деякі назви збереглися тільки в говорах, напр.: козак, козляк 
«підберезник», сморч «сморчок». Важко сказати, чи використовували стародавні слов’яни 
порхавку в їжу (на першій стадії розвитку цей гриб їстівний), однак її назва є безсумнівним 
праслов’янізмом що відомий в ycjx слов’янських мовах. До таких же найменувань належить 
назва отруйного гриба мухомор, як і назви грибів, що зумовлюють захворювання злаків — 
іржа (ржа), головня і збережені тільки в українських говорах намель, спориш «ріжки», 
сніт(ь) «головня, сажка». 

Усі ці назви українська мова успадкувала з праслов’янської через давньоруську. Через те 
що пам’ятки останньої не фіксують майже жодного мікологічного найменування (виняток 
становить хіба що губа), судити про назви грибів, утворені на давньоруському мовному 
грунті й успадковані українською мовою, досить важко. Вважаємо, що ними є білий гриб 
(діал. біляк), підберезовик (обабок) «підберезник». Довгий час вважалося давньоруським 
новотвором найменування груздь (діал. грузд) — за походженням, очевидно, 
субстантивований прикметник, що виник із словосполучення груздъ, грибъ «крихкий, ламкий 
гриб». 

Староукраїнські писемні пам’ятки фіксують назви рослин у значній кількості (понад 600), 
але назв грибів серед них небагато. Це головним чином успадковані а давньоруської мови та 
деякі нові утворення, зокрема: снhтій (знhтій) «головня», вусак «вид грибів», порохнавка, 
вов(ъ)чая табака, губка «порхавка», жагва «трутовик», шампеныіонъ, агарикъ «печериця». 

У новій українській мові засвідчена більша кількість назв, що виникли шляхом 
переосмислення старих, утворення нових слів чи запозичення з інших мов. 

Внаслідок перенесення значення з’явилися назви грибів драглі, зморшок, ріжки, сажка, 
діал. пушка «порхавка», війт, запах «білий гриб», козел «маслюк», руда «іржа» та ін. 

Найбільше назв грибів утворилося шляхом словотворення від іменникових та 
прикметникових основ за допомогою таких продуктивних суфіксів, як -к(а), -ик, що нерідко 
ускладнюються суфіксами -(н)иц(я), -ак, напр.: голубінка, моховик, трутовик, діал. 
порохавка, міхунка «порхавка» стернівка «печериця», білик, дубровник «білий гриб» 
осиновик «красноголовець», мухомориця, яєчниця «мухомор», гірчиця, горчак, скрипак 
«груздь», щипак черствак «білий гриб» тощо. Менш продуктивними є суфікси -ець, -ій: 
діал. спорець, спорій «ріжки», сморжій «зморшок» та ін. 

Незначна частина назв (переважно вузьких діалектизмів) утворилася за допомогою 



малопродуктивних суфіксів -ух, -ук, -ас, -ох, -иш, -ан, -ач, -ух(а), -уг(а), -к(о) та ін., напр.: 
скрипух «груздь», стернюх «печериця садова» червонюк, краснюк «красноголовець», білас 
«білий гриб», масльох «маслюк», черниш «бабка звичайна», щіткан «клаварія», потяч 
«боровик королівський», моруха «порхавка», білюга «груздь», волуйко «валуй» та ін. 

Віддієслівних суфіксальних утворень небагато: діал. шалій «ріжки», танц.орка «вид 
мухомора» та ін. Помітною продуктивністю у творенні мікологічної лексики відзначається 
префіксально-суфіксальний спосіб, пор.: підосичник, підберезник, підвишень, піддубень, 
піддубок, діал. підберезовець, підліщинник «підберезник» та ряд інших. Частина назв 
утворилася шляхом основоскладання, напр.: красноголовець — діал. моримуха, риботрутка 
«мухомор», дармовис «веселка» та ін. 

У порівнянні з іншими групами ботанічної лексики кількість іншомовних запозичень 
серед назв грибів незначна, зокрема: валуй — запозичення з російської або білоруської мов, 
трюфель — з німецької чи голландської, мабуть, через російську, зона — з латинської або 
грецької, можливо, через південнослов’янське посередництво. 

Українська ботанічна лексика має і назви-словосполучення, переважно атрибутивні, 
напр.: табака кукурудзяна, дика баба «сажка, що виростає на кукурудзі», земляне серце 
«трюфель», чортове яйце «веселка», свинячий (воронячий) сир, вовча (песяча) табака 
«порхавка» і под. 

Ядро сучасної наукової мікологічної номенклатури української мови становлять 
загальнонародні назви грибів, які за походженням належать до давньої лексики. Що ж до 
іншомовних запозичень, то, крім уже відзначених, це здебільшого латинізми, які позначають 
головним чином мало відомі в народі гриби, напр.: гебелома, гігрофор, ентолома, спарасис  
і под. 
 


