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Главной целью данного исследования является определение основных 

принципов и способов номинации блюд в словацком и белорусском 

языкахПища всегда играла огромную роль в жизни человека, а анализом 

происхождений наименований до сих пор занимаются многие исследователи. 

Несмотря на всю важность и актуальность этой темы, в славянском 

языкознании существует не так много работ, посвящённых этой 

проблематике. На словацком материале такое исследование предпринято 

впервые. Анализ структуры и генезис лексики питания даёт возможность 

проследить пути формирования этой лексики, определить тенденции 

развития и обогащения языков. Материалом для данной работы послужили 

65 названий кулинарных блюд в словацком и 65 названий в белорусском 

языках. В результате проведенного исследования были проанализированы 

исконные и заимствованные наименования блюд. Были определены 

основные принципы номинации блюд, выявлено происхождение названий, 

охарактеризована  семантика, выделены основные мотивационные признаки, 

которые легли в основу принципов номинации. Кроме того, были 

проанализированы словообразовательные структуры лексических единиц с 

синхронной и диахронической точек зрения и их лексико-семантические и 

грамматические структуры. 
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Галоўнай мэтай даследавання з’яўляецца выяленне асноўных 

прынцыпаў і спосабаў намінацыі страў у славацкай і беларускай мовах. Ежа 

заўсёды адыгрывала вялікую ролю ў жыцці чалавека, а аналізам паходжання 

назваў дагэтуль займаюцца многія даследчыкі. Нягледзячы на ўсю важнасць і 

актуальнасць гэтай тэмы, у славянскім мовазнаўстве існуе не так шмат прац, 

прысвечаных гэтай праблематыцы. На славацкім матэрыяле такое 

даследаванне прадпрынята ўпершыню. Аналіз структуры і генезіс лексікі 

харчавання дае магчымасць прасачыць шляхі фарміравання гэтай лексікі, 

вызначыць тэндэнцыі развіцця і ўзбагачэння моў. Матэрыялам для дадзенай 

працы паслужылі 65 назваў кулінарных страў у славацкай і 65 назваў у 

беларускай мовах. У выніку праведзенага даследавання былі прааналізаваныя 

спрадвечныя і запазычаныя назвы страў. Былі вызначаныя асноўныя 

прынцыпы намінацыі страў, выяўлена паходжанне назваў, ахарактарызавана 

семантыка, вылучаны асноўныя матывацыйныя прыкметы, якія ляглі ў 

аснову прынцыпаў намінацыі. Акрамя таго, былі прааналізаваны 

словаўтваральныя мадэлі лексічных адзінак з сінхроннага і дыяхранічнага 

пунктаў гледжання і іх лексіка-семантычныя і граматычныя структуры. 
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SUMMARY 
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The main goal of this study is to determine the basic principles and methods 

of nomination of dishes in the Slovak and Belarusian languages. Food has always 

played a huge role in human life, and an analysis of the origin of names is still 

being done by many researchers. Despite the importance and relevance of this 

topic, there are not so many works devoted to this problem in Slavic linguistics. 

This research was undertaken for the first time on the Slovak material. Analysis of 

the structure and genesis of the vocabulary of nutrition makes it possible to trace 

ways in which this vocabulary is formed, to determine trends in the development 

and enrichment of languages. Material for this work includes 65 names of culinary 

dishes in Slovak language and 65 names in Belarusian language. In the result of the 

study, original and borrowed names of dishes were analyzed. Main principles of 

the nomination of dishes were determined, origin of names was revealed, 

semantics was characterized, main motivational attributes, which formed the basis 

for the principles of nomination, were identified. In addition, word-forming 

structures of lexical units and their lexical-semantic and grammatical structures 

were analyzed from synchronous and diachronic points of view. 
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