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ВСТУП 

 

У сучасному світі футбол постає як поліаспектне соціокультурне 

явище, зокрема маємо на увазі власне футбол як гру, як комерцію та як 

масову субкультуру вболівальників.  

Процес комерціалізації футболу виявляється у впливі ринку на 

діяльність футбольних клубів. Тобто футбол – це ефективний важіль впливу 

у політиці та бізнесі. Наприклад, із 2000-х рр. в українському футболі 

почалося одвічне протистояння трьох олігархів: братів Григорія та Ігоря 

Суркісів, власників київського «Динамо», і Ріната Ахметова, що у 1996 році 

придбав донецький «Шахтар». Крім того, футболістів постійно запрошують 

до участі у рекламах або навіть у політичних партіях. Яскравим прикладом є 

футболіст і тренер збірної України А. Шевченко, що у 2012 р. приєднався до 

партії Н. Королевської «Україна – вперед». 

І, нарешті, футбол  постає як масове явище у сучасному суспільстві. У 

цьому випадку мова йде про футбольних уболівальників, що роблять футбол 

«грою мільйонів». Їхня мова сповна віддзеркалює динамічні процеси у 

футболі, специфічні національні та регіональні ознаки вболівальників,  а 

також репрезентує у собі суспільно-політичні проблеми.  

Вивчали лексику футбольних фанів в українському мовознавстві 

С. Мартос та І. Процик, що досліджували субкультуру українських 

футбольних уболівальників, їхній соціальний склад, вербальне 

самовираження та період виникнення. 

Інтерес до футболу в Україні почав зростати тоді, коли донецький 

«Шахтар» виграв Кубок УЄФА у 2009 році, другий за престижністю 

футбольний європейський титул. А свого апогею досяг у 2012 році, коли 

Україна разом з Польщею виборола право на проведення Чемпіонату Європи 

з футболу. Сьогодні кількість футбольних уболівальників збільшується і 

їхній жаргон набуває більшого поширення. Проте у мовознавстві небагато 

ґрунтовних досліджень, у яких би детально аналізувалася лексика 
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українських футбольних уболівальників. У цьому і полягає актуальність 

обраної теми. 

Мета роботи полягає у дослідженні лексики футбольних 

уболівальників команд української Прем’єр-ліги.  

Мета передбачає розв’язання комплексу завдань: 

1) кваліфікувати лексику футбольних уболівальників («арго», 

«жаргон», «сленг», «соціолект»); 

2) проаналізувати жаргон футбольних уболівальників у 

дослідженнях соціолінгвістів; 

3) розглянути феномен футбольного уболівальника та появу фан-

руху в Україні; 

4) установити основні способи утворення лексики футбольних 

уболівальників команд української Прем’єр-ліги; 

5) охарактеризувати основні лексико-граматичні групи жаргону 

футбольних уболівальників. 

Об’єкт дослідження – спеціальна лексика футбольних уболівальників 

української Прем’єр-Ліги.  

Предмет дослідження – способи утворення та лексико-семантичні 

групи лексики футбольних уболівальників в Україні.  

Методи дослідження: загальнонаукові, зокрема спостереження 

(фіксація лексичних одиниць у середовищі футбольних уболівальників); 

описовий метод (опис досліджуваних лексичних одиниць, їхнє 

функціонування та творення). 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що у роботі  систематизовано 

та узагальнено теоретичні відомості з вивчення жаргону футбольних фанів в 

українській мові. Також у дослідженні здійснено всебічний та ґрунтовний 

аналіз лексики українських футбольних уболівальників, зокрема сформовано 

та проаналізовано вибірку із понад 140 жаргонізмів, які увійшли до 

короткого словничка у додатку.  
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Джерельну базу дослідження становлять сайт «Ultras.org», спільноти у 

Facebook «White Boys Club», «Ультрас Черкаси», уболівальники київського 

«Динамо» віком від 20 до 27 років. 

Теоретична база дослідження – праці Л. Ставицької, Л. Масенко,  

І. Процик, М. Григорук, С. Мартос.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕКСИКИ 

ФУТБОЛЬНИХ УБОЛІВАЛЬНИКІВ 

1.1. Лексика футбольних уболівальників: жаргон, сленг чи арго. 

У сучасному мовознавстві функціонують декілька термінів на 

позначення спеціальної лексики окремої соціальної групи, зокрема «жаргон», 

«арго», «сленг». Тлумачення цих понять викликають чимало протиріч під час 

їхнього дослідження. 

Автори енциклопедії «Українська мова» за редакцією М. Бажана, 

наприклад, майже не розмежовують їх: сленг – (англ. Slang, первісно – мова 

бродяг і злодіїв, жаргон) – 1) термін, що в українському мовознавстві зрідка 

вживався в тому самому значенні, що і жаргон; 2) інтержагонне явище; не 

маючи чітко окреслених меж, уживається в значенні особливостей мовлення 

чималих верств носіїв мовлення, пов’язаних не лише груповою спільністю, а 

й просторовою, наближаючись до просторіччя, хоча сленг використовується 

не лише людьми, недостатньо обізнаними з нормами літературної мови, а й 

особами, які ними володіють – для посилення експресивності висловлювання 

(наприклад, молодіжний сленг) [22, с. 609]; жаргон – (франц. jargon, 

первісно – пташина мова, цвірінькання, незрозуміла мова) – один із 

різновидів соціальних діалектів, що відрізняється від загальновживаної мови 

використанням специфічної експресивно забарвленої лексики [22, с. 183]; 

арго – (франц. аrgot – жаргон, первісно – жебрацтво) – один з різновидів 

соціальних діалектів, штучно створювана умовна говірка якої-небудь вузької 

замкненої соціальної або професійної групи, незрозуміла для сторонніх [22, 

c. 64].  

У «Короткому тлумачному словнику лінгвістичних термінів» за 

редакцією С. Єрмоленко ці поняття трактуються так: «Жаргон – соціальний 

діалект, яким користуються мовці, об’єднані спільними інтересами, 

захопленнями, професіями, віком, ситуацією» [4, с. 60]. «Сленг – варіант 

професійної мови, слова та вирази, що використовуються у спілкуванні 



7 
 

різних груп, соціальних прошарків» [4, с. 160]. «Арго – мова вузької 

соціальної чи професійної групи, створена з метою відокремлення, 

відзначається наявністю слів, незрозумілих стороннім. Арго злодіїв, арго 

жебраків, арго школярів» [4, с. 21].  

В. Явір у статті «Жаргонізований дискурс: духовний занепад чи 

норма?» зазначає, що поняття «жаргон» нерідко ототожнюють з будь-яким 

відхиленням від літературної норми: розмовне слово, вульгаризм, 

непристойна, лайлива лексика, мат тощо, а його дефініція часто 

супроводжується ремаркою «грубе», «словесне хуліганство». «Жаргон – це 

особлива відкрита емоційно-експресивна підсистема сучасної української 

мови» [23, с. 127]. 

О. Кондратюк у статті «Молодіжний сленг як мовне явище» зауважує, 

що «єдиного і всеосяжного визначення сленгу немає і дотепер. У різних 

словниках і посібниках ми можемо зустріти безліч визначень для сленгу, 

таких, як «нецензурна мова», «мова неписьменних і безпутних людей», 

«поезія простої людини» [4, c. 6]. Дослідниця називає сленгові слова 

жаргонізмами і не розмежовує поняття «жаргон» та «сленг».  

Досить цікаве бачення семантики цих понять пропонує В. Саляєв, що 

стверджує: «Сленг необхідно розглядати як проміжне явище між жаргонно-

арготичною сферою і загальним просторіччям, тобто, як особливий лексико-

фразеологічний шар, який складає основу сучасного просторіччя, і містить 

слова і вирази, що раніше належали до обмеженої субстандартної сфери 

вживання, але через деякі причини перейшли до складу загальної лексики, де 

зазнали семантичної та експресивно-стилістичної зміни» [25, с. 105]. 

Л. Ставицька у своїх працях вважає за необхідне диференціювати вище 

згадані  поняття за ступенем відкритості. Відповідно до нього дослідниця 

утворює ієрархію: арго – жаргон – сленг. На її думку, арго – найбільш 

закрита лексична підсистема: «Лексика арго слугує не стільки для 

викладення, скільки для приховуваня фактів. Найбільш характерним для арго 

є організація за принципом антимови, щоб бути незрозумілим для 
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необізнаних» [2, c. 39]. Натомість сленг – майже відкрита лексична 

підсистема. Л. Ставицька зазначає: «До свого складу сленг інкорпорує арго, 

групові та інші соціальні жаргонізми, не кодифіковану розмовну мову, 

вульгаризми, неологізми, чужомовні запозичення , територіальні діалекти». 

[18, с. 44] 

І. Николів у статті «Сленг та суміжні з ним поняття з погляду 

хорватських та українських лінгвістів» вважає такі поєднання термінів, як 

молодіжний сленг і молодіжний жаргон, спортивний жаргон і спортивний 

сленг, злодійське арго і злодійський жаргон цілком адекватними. Хоча і 

наголошує, що їхнє значення не є тотожним, тому і розуміти їх потрібно 

відповідно до тлумачення термінів «жаргон», «арго», «сленг», головним 

чином зважаючи на ступінь відкритості. «Тобто, враховуючи ступінь 

відкритості лексики, під спортивним жаргоном маємо на увазі лексику, яку 

розуміють і вживають лише спортсмени або спеціалісти з галузі спорту. А 

якщо говоримо про спортивний сленг, то сюди відносимо лексику, яка 

перейшла у сленг із жаргону, але є зрозумілою широкому колу людей».  [10, 

с. 235] 

У цьому дослідженні вважаємо за доцільне розрізняти поняття 

«жаргон», «сленг» та «арго», визначаючи специфічну лексику футбольних 

уболівальників як жаргон, оскільки це напіввідкрита лексична підсистема: 

таку лексику вживають лише футбольні вболівальники,  і вона є 

незрозумілою для необізнаних у футбольному фан-рухові людей.  

Зазначимо, що у мовознавчій літературі доволі поширене поняття 

«соціолект» («соціальний діалект»). Українська соціолінгвістка Л. Масенко 

майже не розрізняє терміни «жаргон» та «соціолект»: «соціяльні діалекти – 

це варіанти національної мови, пов’язані з існуванням соціальних груп, 

об’єднаних певним типом зв’язку. У близькому до цього значення 

вживається термін жаргон». [8] На думку дослідниці, соціолект та жаргон 

виконують однакові функції, зокрема «об’єднує особу з групою, водночас 
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вирізняючи відповідну групу серед інших, а також стає мовним знаряддям 

інтерпретації дійсності.» [8] 

А. Іщук у статті «Соціолекти як лінгвістичне відображення соціальної 

реальності» стверджує, що «саме поняття соціолектів означає мовні 

різновиди, що віддзеркалюють соціальне підґрунтя в межах таких галузей, як 

освіта, професійна сфера та соціальний клас». [5, с. 51] Дослідниця пропонує 

вживати термін «соціолект» для узагальнення таких понять, як «жаргон», 

«сленг» та «арго». Згідно із таким підходом жаргон футбольних 

уболівальників можемо кваліфікувати і як соціолект, тобто терміни «жаргон» 

та «соціолект» у цьому випадку вступають у родо-видові відношення.  

Львівська мовознавець І. Процик у своїх працях лексику футбольних 

уболівальників послідовно називає «соціолектом», трактуючи цей термін 

так:«мовлення окремих молодіжних субкультур». Крім того, дослідниця 

вказує на те, що основними елементами соціолекту виступають лексичні 

засоби, що «відрізняють мовлення окремої групи людей, пов’язаних певними 

соціальними зв’язками, від мовлення загалу». [14, с. 285] 

Отже, у нашому дослідженні мову футбольних уболівальників 

розглядаємо у вузькому значенні як «жаргон», а у широкому – як 

«соціолект».  

 

1.2. Дослідження лексики футбольних уболівальників у працях 

лінгвістів. 

У сучасній українській лінгвістиці було декілька спроб дослідити мову 

футбольних уболівальників. Варто відзначити низку статей І. Процик. У 

статті «Вербальне самовираження у субкультурі українських футбольних 

вболівальників» зазначено, що індивідуальність серед футбольних 

уболівальників стирається зовсім, у свою чергу, активно використовується 

стадний інстинкт. Головна мета вболівальників – справити враження на 

присутніх на стадіоні. Такий ефект досягається завдяки піротехніці, 

«кричалкам» («примовкам»), «банерам» («транспарантам з емблемою клубу 
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або фананатського угрупування»), «шаликам» («шарфам») команди і таке 

інше. [10, c. 224] 

На думку І. Процик, у соціолекті футбольних уболівальників небагато 

специфічної лексики. Поява багатьох сленгових слів – це переосмислення 

значень загальновживаних слів, яким надають нових значень, розширюючи 

їхню семантику. Наприклад, грядка – стрій фанатів у секторі; тема – один 

або два-три ритмізовані куплети, часто римовані, які скандують у фан-

секторах. Чимало слів утворені внаслідок деривації (наприклад, 

суфіксальним способом: договірняк – договірн(ий) + -ак-; основоскладання: 

МетаДон – футбольний клуб «Металург» (Донецьк)), або запозичені із інших 

мов, найчастіше з англійської (фаєр (від fire – «вогонь») – піротехнічний 

заряд; фан (від fun – фанат), з італійської (торсида (від torcida) – велика 

група фанатів; мундіаль (від mondiale – чемпіонат) [10, с. 226].  

У дослідженні «Спеціальна лексика у соціолекті українських 

футбольних фанатів» дослідниця стверджує, що найуживанішими словами у 

соціолекті  українських футбольних фанатів є терміни мистецтва, а саме 

поняття, запозичені із техніки (брандспойт, вогнегасник, вроцлавський 

вогонь, мегафон, мікрофон, петарда, піротехніка), військової справи 

(димова граната, фаєр, сигнальна ракета), музики (барабан (драм), бубон, 

вокальний репертуар, дудка, репертуар, спів, шоу), художнього мистецтва 

(шрифт, графіті, перфоменс, стікер, трафарет), архітектури (вишка, 

тераса), фізики (звук, модуль, хвиля) [13, с. 287]. 

Згадаємо також працю Ю. Лукшиця «История украинских кричалок», у 

якій він коротко подає опис виникнення та функціонування популярних 

українських гасел. Наприклад, популярну футбольну примовку  «Україна 

понад усе!» автор пояснює як посилання на вірш германіста Августа Генріха 

Гофмана (1798 – 1874)  «Deutschland uber alles» («Німеччина понад усе!»), 

перший рядок якого був гімном Третього Рейху. Вислів «Слава Україні! – 

Героям слава!» є обов’язковим ритуалом для переклички на секторах під час 

матчів УПЛ та національної збірної України. Такий підпис знаходимо ще в 
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1940-х роках у багатьох документах Організації українських націоналістів. 

Уживання цього лозунга активізувалось із 1991 року і стало особливо 

популярним сьогодні не тільки у футбольному середовищі. 

У 2009 р. у Львові вийшла унікальна праця – ілюстрований 

шестимовний словник футбольної лексики «Мова футболу», що містить 

понад тисячу найбільш уживаних футбольних термінів українською, 

французькою, іспанською, російською, англійською та німецькою. Автори 

словника у передмові підкреслюють: «Лексика є серцевиною футболу… 

Одним із головних джерел утворення нових футбольних термінів є метафора, 

яка приводить у рух слова, змушує їх виконувати найрізноманітніші функції. 

Футбол як вид спорту – явище синкретичне. Воно поєднує у собі певні 

правила театральної драматургії, взаємозв’язок  глядачів і виконавців у 

різних формах: вигуках, жестах, елементах музичної підтримки, а також у 

мас-медійному супроводі. Саме засоби масової інформації фіксують словесні 

футбольні новотвори. Словник багато почерпнув саме з цих джерел» [8, с. 3]. 

Футбольну лексику вивчали і в діахронному зрізі. І. Процик у статті 

«Українська футбольна лексика першої половини ХХ століття: втрачена 

своєрідність чи польський вплив?» на матеріалах українських видань 1900 – 

1939 рр. аналізує футбольний соціолект. Дослідниця встановила, що поруч із 

запозиченими із англійської мови футбольними термінами вживалися питомо 

українські гра в копаний м’яч, копана, копаний, копанка, копання та ін. [11, c. 

84]. Футболістів називали копунами, грачами, м’ячовиками. Воротар – 

брамкар, захисник – оборонець, сторож границі, позадній; гравець 

півзахисту – заложник, фланговий гравець – крайник, форвард – гарцівник. 

Футбольне поле – грище, воротарський майданчик – гряда.  

Відзначимо, що останнім часом об’єктом зацікавлення лінгвістів стали 

назви футбольних команд, або «командоніми» як їх називають українські 

ономасти М. Торчинський та М. Григорук. Остання встановила, що «власні 

назви команд найбільш часто мотивуються власними географічними назвами, 

зокрема ойконімами, гідронімами та хоронімами». [3, с. 12] Наприклад,  
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назва футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк)  мотивується словом 

шахтар – «людина, що працює в шахті». Назва футбольного клубу «Динамо» 

(Київ) походить від терміна динамо-машина – «генератор постійного 

струму». [3, с. 12] 

Традицію вивчення командонімів продовжує й І. Процик. У статті 

«Авангард», «Локомотив», «Колгоспник»: вплив тоталітаризму на вибір назв 

українських футбольних команд у 20-80-х роках ХХ століття» встановлено, 

що серед назв українських футбольних команд 20-80-х рр. ХХ ст. 

переважають номінації, що мотивовані: 

1)  назвами спортивних товариств: «Динамо» (пролетарсько-спортивне 

товариство чекістів, створене в Україні у 1924 р., у подальшому – 

фізкультурно-спортивне товариство правоохоронних органів – міністерства 

внутрішніх справ та комітету держбезпеки).]  

2) назвами підприємств: «Азовсталь» (Жданов) – від назви 

маріупольського металургійного заводу; «Катіон» (Хмельницький) – від 

назви заводу катодної й анодної фольги та конденсаторів, електро- та 

радіокомпонентів; «Кристал» – від назви заводу напівпровідникових 

приладів. 

3) радянською ідеологією: «Комунарець» (Комунарськ), «Стахановець» 

(Стаханов). 

4) назвами професій: «Шахтар» (Донецьк), «Металург» (Запоріжжя). 

«Металіст» (Харків). 

5) назвами продукції: «Енергія» (Нова Каховка) – від продукції 

Каховської ГЕС, «Титат» (Вільногірськ) – від продукції Вільногорського 

гірничо-металургійного комбінату [12, c. 49]. 

У статті «Національно-постколоніальна еклектика: назви футбольних 

команд у незалежній Україні» дослідниця доповнює цей список, зокрема 

додавши назви гідронімів: «Ворскла» (Полтава);  апелятиви: «Чорноморець» 

(Одеса) – від «той, хто мешкає біля Чорного моря», омоніми: «Карпати» 
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(Львів); назви рослин і тварин: «Верес» (Краснопілля), «Чайка» 

(Севастополь) [14, с. 326]. 

Отже, вивченню лексики футбольних уболівальників присвятила свої 

праці – І. Процик, яка досліджувала її в синхронії та діахронії, 

М. Турчинський, М. Григорук вивчали футболокомандоніми та їхнє 

вмотивування, Ю. Лукшиц установив значення та виникнення деяких 

футбольних кричалок. 
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РОЗДІЛ 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛЕКСИКИ ФУТБОЛЬНИХ УБОЛІВАЛЬНИКІВ 

2.1. Феномен футбольного вболівальника: період виникнення, 

сучасне трактування. 

Про появу феномена футбольного вболівальника можна говорити тоді, 

коли відбулося становлення футболу як офіційної гри. Це сталося у 1863 

році, коли в Лондоні (Англія) створили першу у світі футбольну асоціацію. Її 

призначенням було регламентувати правила гри під час футбольних матчів. 

В. Лук’янюк у статті «Перша футбольна асоціація» пояснює: «оскільки 

футбольні правила створювались на основі регбійних, то досить тривалий час 

в них були дивні, як на сьогодні, положення – гравці могли ловити і 

відбивати м’яч руками; пас можна було віддавати лише назад; ворота не мали 

верхньої планки» [5]. 

Із часом в офіційні правила додавали певні уточнення і зміни: 

обмеження воріт за висотою, гра руками дозволена лише воротарям та ін. Це 

сприяло виробленню усталених, загальньоприйнятих правил гри у футбол, 

якими нині послуговується увесь футбольний світ.  

Звичайно, ми не можемо заперечувати той факт, що у футбол грали й 

раніше. Наприклад, відомі свідчення про існування гри, у якій м’яч відбивали 

ногами, ще у давньому Китаї та в античні часи.  

На українських землях футбол як явище з’явився дещо пізніше. 

Складність ситуації в тому, що на початку ХХ століття українські території 

знаходились у складі різних держав: Російської імперії та Австро-Угорщини.  

В Австро-Угорщині центром футбольного руху став Львів. У 1894 році 

у Стрийському парку відбувся перший футбольний матч між командами 

Львова та Кракова, який тривав 6 хвилин (до першого забитого гола). 

Погоджуємося із думкою Д. Мандзюка, автора книги «Копаний м’яч. 

Коротка історія українського футболу в Галичині 1909-1944», що цю подію 

не можна в повній мірі вважати початком футбольної епохи для України, бо 
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ж хоч команда була і львівська, проте серед гравців українців було тільки 

троє.  

А ось змагання 15 жовтня 1910 року, в рамках яких відбувся 

футбольний матч УСК-4 (Львів) – Поділля (Тернопіль), дійсно можна 

назвати точкою відліку для українського футболу. Збереглася афіша змагань, 

у якій під восьмим пунктом була «стріча дружини тернопільської ґімназиї з 

IV дружиною У.С.К.». Тоді матч закінчився з нічийним рахунком. Але його 

знаковість в іншому: саме на це протистояння Степан Гайдучок опублікував 

футбольний огляд в газеті «Діло» 1910 року, що став першим футбольним 

коментарем в історії нашого футболу (https://gazeta.ua/articles/istoriya-

movi/_pershij-futbolnij-oglyad-ukrayinskoyu-movoyu-datovanij-1910-rokom-

tekst/688866). Увагу мовознавців привертає специфічна термінологія цього 

огляду, зокрема  грач, крайник, злучник, наріжняк, подавати щуром, вража 

гряда, перенимання м’яча, копати та ін. 

Батьком спорту на Галичині вважають Івана Боберського, який 

опублікував перші підручники гімнастичних вправ і спортивних ігор: 

«Забави і гри рухові», (1904), «Копаний м’яч» (1906), «Значення руханкових 

товариств» (1909). Крім того, у 1908 р. за його ініціативи було створено 

перший український «Спортовий кружок», вихідці якого стали футболістами 

найсильнішої команди на Галичині  «Україна». 

Д. Мандзюк у своїй книзі зазначає: «футбол був чудовою можливістю 

обіграти поляків і євреїв та довести, що саме українці є найвправнішими та 

найсильнішими. Футбольне поле перетворилося на поле боротьби, яке 

притягувало сотні шанувальників» [6, с. 8]. Дослідник також описує 

тогочасне вболівальницьке середовище: «якщо команда-господар програвала 

матч, то її вболівальники могли піти і «набити писки» переможцям і суддям 

(особливо цим славилися вболівальники львівської команди «Україна»)» [6, 

с. 25]. 

У Російській імперії центром футбольного руху стала Одеса. 

Щоправда, одесити не були причетні до створення першої футбольної 
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команди «Одеський Британський Атлетичний Клуб (ОБАК)», її заснували 

працівники британських установ у 1878 році. Одесити в команді не грали  аж 

до ХХ століття. Проте уже з 1907 року в Одесі починає з’являтися чимала 

кількість нових футбольних команд, зокрема  «Шереметьевский кружок» 

(ШК), «Одесский кружок футбола» (ОКФ), «Спортинг клуб» (СК).  

Стверджуємо, що на етнічних українських землях існували два центри 

футбольного руху: Львів у Австро-Угорщині та Одеса у Російській імперії, 

навколо яких групувалися перші когорти футбольних уболівальників.  

Проте масовим це явище стало у кінці ХХ ст. Як зазначає С. Мартос у 

статті «Сленг як складова молодіжної субкультури», уболівальницький рух 

став особливо помітним у СРСР у 70-х роках ХХ століття. Поштовхом до 

формування футбольних фан-груп стала подія 1977 року – популярна 

футбольна команда «Спартак» (Москва) була переведена до нижчої ліги. Це 

викликало широке незадоволення в середовищі вболівальників, яке, 

переважно, складалося з молоді. Пізніше набувають масового поширення 

територіальні молодіжні угрупування футбольних уболівальників [7, с. 112]. 

Уже з 1972 р. на трибунах з’являлися групи вболівальників із червоно-білими 

шарфами (кольори «Спартака»), що активно підтримували клуб із Москви. 

Згодом фани найзапекліших їхніх суперників – «Динамо» (Київ) та «Зеніт» 

(Санкт-Петербург) – теж організовувалися у групи підтримки.  

Сучасне сприйняття футбольного вболівальника дещо відрізняється від 

того, що було раніше. Сьогодні уболівальників називають«фанами», 

«фанатами», «хулсами», «кузьмичами», «супортерами», «ультрасами».  У 

праці «Короткий словник жаргонної лексики» Л. Ставицька подає: 

ФАН а, ч.; мол. Фанат, пристрасний прихильник (як правило, рок-

групи чи спортивної команди). З англ. розм.: fan - прихильник, фанат»[18, c. 

386]. 

Оскільки у футбольному соціолекті мовні процеси відбуваються 

динамічно, то словники спортивної лексики, зокрема футбольної, не 

встигають фіксувати усі ці новотвори та запозичення. Тому пропонуємо 
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власні визначення лексем, що сформульовані згідно із свідченнями 

футбольних уболівальників. 

КУЗЬМИЧ а, ч.; жарг. Пасивний футбольний уболівальник, який не 

бере участі у перфоменсах».  Слово утворено суфіксальним способом за 

допомогою афікса -ич- (кузьма + -ич-). Цей суфікс означає особу за 

характером уболівання.  

 СУПОРТЕР а, ч.; жарг. Те саме, що вболівальник». Це запозичення із 

англійської мови supporter –«прибічник; той, який підтримує». 

УЛЬТРАС мн.; жарг. Об’єднання активних футбольних 

уболівальників, що організовують перфоменси на стадіонах». Походить цей 

жаргонізм, очевидно, від латинського ultra (adv. and prep.), що в перекладі 

означає «поза, по той бік» або «дуже, надзвичайно». У сучасній українській 

літературній мові налічуємо чимало слів із префіксом ультра-, зокрема із 

першим значенням знаходимо ультраправий – «який дотримується украй 

правих, реакційних поглядів», а з другим – ультразвук – «звук, який 

створюється коливаннями дуже високої частоти і часто не сприймається 

вухом людини».  

ХУЛС а, ч.; жарг. Футбольний хуліган, агресивний вболівальник, що 

часто організовує бійки із вболівальниками інших команд». Це запозичення 

із англійської мови hooligans – «хуліган, бешкетник», при чому в українській 

мові слова зазнало усічення.  

Сьогодні український фан-рух представлений великою кількістю 

вболівальницьких угруповань. В українській Прем’єр-лізі (УПЛ) у сезоні  

2017/2018 представлено 12 футбольних команд (ФК), у кожної з яких є 

численні вболівальницькі когорти. У таблиці  (додаток 1) наведено позиції 

команд після 19-го туру в українській Прем’єр-лізі (УПЛ) станом на 10. 12. 

2017, місто, яке вони представляють, їхні найбільші вболівальницькі 

угруповання, а також жаргонізми на позначення фанів кожного клубу. 

Отже, офіційно як гра футбол утвердився у 1863 у Англії, проте на 

українських землях грати у футбол почали дещо пізніше – у 90-х рр. ХІХ 
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ст. – на початку ХХ ст., зокрема витворилися два потужних футбольних 

центри – Львів та Одеса. Припускаємо, що вже тоді існували когорти 

уболівальників, проте особливо масовим це явище стало за часів СРСР. 

Відзначимо, що сьогодні уболівальники диференціюються на «хулсів», 

«ультрас», «кузьмичей». Синонімічними є поняття «супортер», «фан», 

«фанат». В українській Прем’єр-лізі грають 12 команд, кожна з яких має 

жаргонізми на позначення своїх ультрас, а також оригінальний набір 

примовок. 

 

2.2. Структурні особливості утворення жаргонізмів у соціолекті 

українських ультрас. 

Аналізуючи словотворення лексичних одиниць жаргону футбольних 

уболівальників (додаток 2), виділили такі характерні особливості. По-перше, 

велика кількість слів твориться суфіксальним способом. Наприклад, у словах 

товарняк, договорняк словотвірним формантом є суфікс -няк-, що у 

сучасній літературній мові має семантику сукупності (березняк, хворостняк, 

молодняк). Але у жаргоні футбольних уболівальників ця семантика 

стирається і  суфікс -няк-  у поданих словах вказує на негативну конотацію, 

зневажливе забарвлення. Товарняк – «товариський матч», тобто такий, який 

не має жодного турнірного значення, і тому не користується особливою 

популярністю у вболівальників. Він радше скидається на відкрите 

тренування. Договорняк – «договірний матч», результат у якому уже 

визначено навіть до початку гри. Уболівальники запеклі прихильники 

чесного та чистого футболу без корупції. 

У словах ниряльник, м'ясник словотвірні форманти – суфікси -льник- 

та -ник- (-ик-), що у сучасній українській мові позначають «особу за родом 

діяльності». Можемо простежити, що семантика майже збігається, оскільки 

ниряльник – нырять (рос.) +льник, футболіст, який часто падає у 

штрафному майданчику, симулюючи порушення правил задля призначення 
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арбітром одинадцятиметрового удару; м’ясник – м'ясо +ник, гравець, що 

грає грубо на футбольному полі.  

Для творення слів жаргону футбольних уболівальників уживається 

також суфікс -к- у таких словах: розєтка, бізонка, речевка (рос.), розтяжка. 

У сучасній українській літературній мові він досить продуктивний і має 

декілька значень, зокрема: 1) позначення фемінітивів (авторка, 

спортсменка, директорка); 2) зменшено-пестливе (ніжка, книжка, 

картинка); 3) назви одиничних предметів (чашка, ластівка, футболка).  У 

цьому випадку значення суфікса -к-  у поданих жаргонізмах відповідає його 

третьому значенню у літературній мові. У лексемах перекличка, синька, 

вписка суфікс -к-  означає процес від перекликатися, синячити, вписувати 

відповідно.  

Суфікс -ик-(-ік-) у словах карлик, динамік позначає особу.  Жаргонізм 

карлик означає «юного, недосвідченого вболівальника» (особа за тривалістю 

уболівання); динамік – фанат «Динамо» (особа за приналежністю до 

уболівальників певного клубу). 

Суфікс -ич- (кузьмич) у сучасній українській мові зараховують до 

непродуктивних. Він називає «сина особи, названої мотивуючим словом» 

(княжич, царевич, гетьманич). Крім того, словотвірний тип з морфом -ич 

представлений у системі українських прізвищ (Іванович, Григорович). В 

аналізованому слові (кузьма + -ич-) цей суфікс означає особу за характером 

уболівання («людина, яка не бере участі у підтримці команди, а пасивно 

дивиться матч з трибуни стадіону»). 

Цікавим є уживання суфікса -ач- у слові махач, оскільки його 

семантика у цьому випадку  значно відрізняється від типової для нього (назва 

особи за провідної ознакою (вусач) або назва предмета за його призначенням 

(пугач, тягач). У слові ж махач, що походить від «махати», цей суфікс 

позначає дію, оскілка жаргонізм означає «бійку фанатів у секторі». 
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Розглянемо також суфікс -он- у таких словах як забивон, наривон. Це  

віддієслівні іменники: забивон – забивати + -он-, нариватись + -он-. Вони  

утворені нульовою суфіксацією та непродуктивним суфіксом.  

Виділимо суфікс -ак (-як) у словах лівак, общак. Його семантика у 

сучасній українській літературній мові така: особа за родом діяльності 

(рибак, дворак); за національністю або походженням із певної місцевості 

(австріяк, пруссак, західняк); за характерною ознакою поведінки, умовами 

існування, зв’язками з іншими особами тощо (бідак, відьмак, тетервак); 

тварина, при чому самець відносно самиці (гусак, сайгак, лошак). Цей суфікс 

вживається для творення слів молодіжного жаргону (нагляк – нахабність; 

впадляк – небажання щось робити). У поданих жаргонізмах (лівий + -ак- та 

общий (рос.) + -ак-) цей суфікс має значення збірності (лівак – неофіційні 

матчі; общак – спільні для футбольних вболівальників речі, предмети побуту, 

їжа). 

Жаргонізми також творяться за допомогою усічення основ слів. 

Наприклад, болéл від рос. болéльщик, пéналь від рос. пена льти, пéрф від 

перфо менс, фа н від фана т, чéл від рос. челове к, ши за від шизофрені я тощо. 

Не слід зараховувати до цієї групи такі жаргонізми: ха в від хавбек,  ху лс від 

хуліган; оскільки процес їхнього усічення відбувся  ще в англійській мові: 

halfback – half, hooligans – hools. У жаргон українських футбольних 

уболівальників ці слова увійшли уже в усіченому вигляді.  

Переважна більшість досліджуваних лексичних одиниць є 

запозиченнями з англійської мови. Наприклад: ба с (від англ. bus) – автобус; 

дра м (від англ. drum) – барабан; перфо менс (від англ. performance) – виступ, 

гра; ке жуал (від англ. casual) – непарадний, повсякденний (про одяг); ко уч 

(від англ. coach) – тренер;  плейме йкер (від англ. playmaker) – нападник, що 

створює гольові моменти; ска рфер (від англ. scarf  – шарф) – людина, що 

надягає шарф улюбленої команди; сле м (від англ. slam – шум, аплодування) – 

активність на фанатському секторі; спі кер (від англ. spеaker – оратор) або 

спо укмен (від англ. spoke – говорити і  man – чоловік) – людина (зазвичай із 



21 
 

рупором) у фанатському секторі, яка організовує процес виголошення 

примовок; супо ртер (від англ. supporter – той, що підтримує) – фанат, що 

приїхав на гостьовий мат; фа йєр ( від англ. fire – вогонь) – піротехніка; ху лс 

(від англ. hooligans) – хулігани; ті кет (від англ. ticket) – квиток на матч тощо.  

Варто зазначити, що багато жаргонізмів набули свого значення за 

допомогою метафоризації – перенесення якоїсь однієї ознаки предмета, що 

позначає це поняття, на інший предмет. Наприклад, пряме лексичне значення 

слова гірчичник – «листок паперу або шматок тканини, покритий гірчичним 

порошком з клейкою речовиною; використовується як лікувальний засіб, що 

викликає приплив крові»(СУМ, Т. 2, с. 133). А жовта картка у футбольній 

термінології – «це спеціальна картка жовтого кольору, яку арбітр матчу має 

право показати за негрубе порушення правил». Можемо прослідкувати 

спільну ознаку цих двох понять «колір (жовтий – гірчичний)». Так само 

слово проститутка (рос.) первісно означає «жінка, що займається 

проституцією – продажем свого тіла для статевих зносин з метою добути 

засоби існування», або у переносному значенні «безчесна, безпринципна 

людина» (СУМ, Т. 8, с.  210). У футболі ж цим поняттям позначають «фаната, 

який почав підтримувати іншу команду». Спільним у їхніх значеннях є те, що 

жінка-путана міняє партнерів, а псевдофан змінює команди. Наведемо ще 

один приклад, який яскраво ілюструє виявлену нами закономірність. Слово 

пупок (зменш.-пестл. до «пуп») – круглий рубець посередині живота, який 

залишається на місці видалення пуповини (СУМ, Т .8, с. 365). У футбольних 

уболівальників має значення «центр поля у вигляді кола; слугує для введення 

м’яча у гру». Спільні семи «центр» та «круглий». Таким чином, можемо 

спостерігати явище метафоризації, переносне вживання слова на основі 

схожості, аналогії чи порівняння. 

Отже, серед основних способів творення лексики футбольних 

уболівальників ми виділили суфіксальний спосіб словотворення. 

Продуктивними суфіксами є -няк-, льник- та -ник- (-ик-), ич-, -ач-, -ик- 

(ік), -ак (-як-), -он. Футбольні жаргонізми також творяться за допомогою 
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усічення основ слів, шляхом запозичення із інших мов, зокрема з англійської, 

та за допомогою метафоризації. 

 

2.3. Характеристика лексико-семантичних груп лексики 

українських футбольних уболівальників. 

У складі жаргону українських футбольних уболівальників 

виокремлюються лексеми, які доцільно об’єднати у декілька лексико-

семантичних груп (ЛСГ), зокрема:  

1) «типи вболівальників»; 

2) «конфлікти з правоохоронними органами»; 

3) «сутички уболівальників»; 

4) «уболівальники у громадському транспорті»; 

5) «футбольні терміни»; 

6) «атрибутика вболівальників». 

У ЛСГ «Типи вболівальників» виділяємо:  

а) уболівальники за характером уболівання: супо ртер (фанат, що 

приїхав на гостьовий матч команди, яку підтримує), у льтрас (активні 

вболівальники, що займають спеціальну трибуну на стадіоні, фан-сектор), 

фа н (фанат), кузьми ч (людина, яка не бере участі у підтримці команди, а 

пасивно дивиться матч із трибуни стадіону), ху лс (хуліган) тощо. 

б) найменування уболівальників із негативною конотацією: ка рлик 

(юний, недосвідчений вболівальник), проститу тка (рос.) (фанат, який почав 

підтримувати іншу команду), фанто м (недосвідчений вболівальник), жа ба 

(фанат, що змінив клуб), гло р (уболівальник, який підтримує тільки ті 

команди, які успішно виступають у сезоні) тощо. 

в) уболівальники конкретної команди: хохли , мєнти , біло-сині, перунова 

рать, ро ги, бобри  (уболівальники ФК «Динамо» Київ); кроти , ша хта, 

гірняки , ржа ві (уболівальники ФК «Шахтар» Донецьк) та ін.  

При чому цю підгрупу наповнюють слова як з негативною, так і з 

позитивною конотацією. У наведених прикладах назв уболівальників ФК 
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«Динамо» лексеми хохли, мєнти, роги позначені негативною конотацією, 

перунова рать – позитивною, біло-сині, бобри – нейтральною.  

Відзначимо, що такі номінації вболівальників футбольний клубів 

мотивуються (додаток 1): 

1) клубними символами (кріт у ФК «Шахтар», вовк у ФК «Верес», 

бобер у ФК «Динамо»); 

2) попередніми назвами (до 2017 р. ФК «Маріуполь» мав назву ФК 

«Іллічівець»; протягом 1955 – 1964 рр. ФК «Ворскла» називався 

«Колгоспник»; ФК «Динамо» – первісно пролетарсько-спортивне товариство 

чекістів, створене в Україні у 1924 р., у подальшому – фізкультурно-

спортивне товариство правоохоронних органів – міністерства внутрішніх 

справ та комітету держбезпеки) 

3) клубними кольорами (ФК «Верес» – «червоно-чорні», ФК 

«Ворскла» – «зелено-білі», ФК «Заря» – «чорно-білі», ФК «Динамо» – «білі-

сині») 

4) географією розташування міста, яке представляє клуб (ФК 

«Карпати» – «галичани», ФК«Чорноморець» – «одесіти», «моряки»). 

У межах ЛСГ «Конфлікти з правоохоронними органами» 

виокремлюємо:  

а) назви представників правоохоронних органів із негативною 

конотацією: мусор (міліціонер), серый (рос.) (міліціонер, що перебуває біля 

сектора), космонавт (міліціонер у шлемі); 

б) дії представників правоохоронних органів із негативною конотацією: 

пакувати (забирати у поліцейський відділок), приймати (арештовувати) 

 тощо. 

ЛСГ «Сутички уболівальників» складають у цілому віддієслівні 

іменники на позначення процесу бійки: ма хач (бійка на секторі), нариво н 

(провокація вболівальників ворогуючої команди), тре тій та йм (час для 

з’ясування стосунків після матчу), ше двел (проникнення вболівальників до 

ворожого сектору з метою влаштування бійки) та ін. Досить цікавим є 
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вживанням абревіатури A.C.A.B., що означає «All Cops Are Bastards» (англ. 

Усі копи – виродки), що первинно використовувалася у тюремному жаргоні. 

Як правило, ці чотири літери наносилися як татуювання на кожен палець 

руки, що свідчило про кримінальне минуле такої людини. Із часом це гасло 

проникло й у футбольний фан-рух. 

ЛСГ «Футбольні терміни» характеризується загальновживаними 

лексемами, як-от ре фері (головний арбітр матчу), плейме йкер (центральний 

півзахисник, що віддає результативні передачі нападникам), де рбі (зустріч 

двох команд з одного міста) тощо. Але водночас наявні і такі, що несуть в 

собі негативну або позитивну оцінку матчу і команди загалом, або окремих 

дій гравців чи суддівського штабу. Наприклад, м’ясни к (гравець, що грає 

грубо на футбольному полі), плю ха (ефектний гол), суха рь (рос) (матч, у 

якому гравці не забили ні одного гола), ниря льник (футболіст, який часто 

падає у штрафному майданчику, симулюючи порушення правил задля 

призначення арбітром одинадцятиметрового удару (пенальті)) та ін. 

ЛСГ «Уболівальники у громадському транспорті» складає 

найменування видів громадського транспорту та їхніх частин, який зазвичай 

використовують українські футбольні фанати, щоб дібратися на стадіон. 

Наприклад, собака (приміська електричка), общак, рогатка (тролейбус), гроб 

(відділення для речей під сидінням у вагонах поїздів)  

ЛСГ «Атрибутика вболівальників» є монолітним пластом лексики 

українських фанатів, оскільки містить найменування атрибутів, зокрема ро за 

(шарф із кольорами команди), ба нер (транспарант з емблемою клубу або 

фананатського угрупування), стікер (наклейка із графічним зображенням), 

перфо манс (дійство, яке відбувається на секторі (розтягування банерів та 

розтяжок, хвиля, виголошування примовок тощо), заря д (примовка), дра м 

(барабан, що використовується у фанатському секторі для підтримки 

команди)  тощо. 

Зауважимо, що під час складання примовок (додаток 3), які є 

невід’ємною складовою перфоменсу кожного фанатського угрупування, 
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використовується загальновживана лексика, жаргонізми не мають місця у 

текстах «зарядів», хоча пишуть їх самі вболівальники. Ймовірно, це 

пов’язано з тим, що примовки орієнтовні на футболістів та на всіх присутніх 

на стадіоні, які не розуміють специфічної лексики футбольних фанів. Крім 

того, українські футбольні уболівальники досить часто співають народні 

пісні або популярні пісні українських виконавців, використовують 

загальновідомі гасла на кшталт «Слава Україні – героям слава!», «Україна 

понад усе!» тощо.  

Отже, у лексиці українських футбольних уболівальників виділяємо 6 

основних лексико-тематичних груп (ЛТГ), які, у свою чергу, поділяються на 

підгрупи. Вони сповна відображають специфіку субкультури футбольних 

фанів, яка характеризується значною увагою до атрибутики, футбольних 

термінів із певним емоційним наповненням, а також відзначається 

конфліктністю із представниками правоохоронних органів та 

уболівальниками команд-суперників.  
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ВИСНОВКИ 

Отже, у результаті дослідження вирішено поставлені завдання, зокрема 

чітко розмежовано поняття «арго», «сленг», «жаргон», «соціолект», а також 

встановлено, що лексику українських футбольних уболівальників доцільно 

визначати як «жаргон». Крім того, розглянуто основні праці українських 

мовознавців, які займалися вивчення лексикою футбольних фанатів, зокрема 

дослідження І. Процик, М. Турчинський, М. Григорук та ін. 

Встановлено період виникнення футболу як гри на українських землях, 

а також окреслено початки фан-руху в СРСР, частиною якого була і Україна  

з досить успішним київським «Динамо». Також досліджено структурно 

особливості лексики українських футбольних уболівальників. Найбільш 

продуктивними засобами словотворення футбольних жаргонізмів є 

суфіксальний спосіб, усічення основи, запозичення з англійської мови, 

метафоризація. Із семантичного погляду лексику футбольних уболівальник 

поділено на 6 лексико-семантичних груп (ЛСГ), під час послідовного аналізу 

яких подано коротку характеристику субкультури українських футбольних 

фанів. 

У додатках представлено таблиця із назвами футбольних команд в 

українській Прем’єр-лізі, міста, які вони представляють, назви їхніх 

фанатських угрупувань та жаргонізми на позначення їхніх ультрас. Також у 

додатках подано «Короткий словничок жаргону уболівальників» та 

найпоширеніші «заряди» деяких українських футбольних команд. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

Таблиця 

№ Назва 

футболь- 

ного клубу 

 

Місто 

Найбільші 

фан-

угруповання  

Жаргонізм на 

позначення фанів 

клубу 

1 Динамо Київ White boys Club 

(WBC), Родичі, 

Forza Kyiv, 

Capitals 

Хохли, мєнти, біло-

сині, перунова рать, 

роги, бобри, 

динамік. 

2 Шахтар Донецьк Shakhtar Ultras Кроти, шахта, 

гірняки, ржаві 

3 Ворскла Полтава White green Колхоз, колхозники, 

зелено-білі 

4 Заря Луганськ Black White 

Ultras 

Мужики, чорно-білі, 

стахановці 

5 Верес Рівне – Старі вовки, 

червоно-чорні 

6 Маріуполь Маріуполь Ежики Азовці, іллічівці, 

ленінці, маріки 

7 Олімпік Донецьк – Олімпійці 

8 Олександ-

рія 

Олександрія – Горожани, олені 

9 Зірка Кропивниць-

кий 

Yellow-Green 

Suporters, Hawl 

Volcano Firm 

– 
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(HVF) 

10 Чорномо-

рець 

Одеса South front, 

Ultras Odessa 

Одесіти, моряки 

11 Карпати Львів Green Lions, 

Banderstadt 

Ultras, «Завжди 

вірні».  

Леви, галичани, 

бандерштат 

12 Сталь Кам’янське Steel City Ultras Сталевари, сталеві 

Додаток 2 

КОРОТКИЙ СЛОВНИК 

УКРАЇНСЬКИХ ФУТБОЛЬНИХ УБОЛІВАЛЬНИКІВ  

A. C. A. B. (англ. –  All Cops Are Bastards) – абревіатура, що у перекладі 

означає «усі копи виродки» 

Абориген – місцевий житель 

Акція – спланована подія вболівальників одного угрупування проти іншого. 

Аргуме нти – каміння, пляшки, палиці та інші предмети, які можуть бути 

використані, щоб поранити вболівальника іншої команди. 

Ба ба – дівчина. 

Ба бки – гроші. 

Балабо л – футбольний коментатор. 

Балакла ва – маска із тканини з отворами для очей та носа. 

Ба нда – угрупування вболівальників. 

Ба нка – 1) лавка запасних; 2) ефектний гол. 

Ба нер – транспарант з емблемою клубу або фанатського  угрупування. 

Барига – людина, яка перепродує білети на матч. 

Ба с – автобус. 

Бізо нка – місце ізоляції вболівальників у відділені міліції. 

Боле л (від рос. болельщик) – уболівальник. 

Вінгер – крайній півзахисник, націлений на атаку. 
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Волна   (рос.) – специфічна вболівальницька традиція, коли кожен сектор 

один за одним піднімаються, тримаючи руки догори. 

Впи ска – прохід до вагону потяга  або на стадіон без білета. 

В  езд (рос.) – поїздка вболівальників на виїзний матч команди. 

В  шка (рос.) – Прем’єр-Ліга України. 

Вяза лово – масовий арешт уболівальників. 

Гірчи чник – жовта картка за порушення правил на футбольному полі. 

Глор – уболівальник, який підтримує тільки ті команди, які успішно 

виступають у сезоні. 

Голкі пер – воротар. 

Графіті – малюнок або гасло, написане уболівальниками задля підтримки 

своєї команди.  

Гроб – відділення для речей під сидінням у вагонах поїздів.  

Двіжня к, двіжло , дві ж – велике скупчення народу на стадіоні. 

Дими – димові шашки із димом різного кольору, які використовують під час 

матчу. 

Дев’я тка – удар під поперечину у кут воріт. 

Де рбі  – зустріч двох команд з одного міста. 

Дуб    (рос.)  – гумова палиця.  

Договорня к – договірний матч команд. 

Дра м – барабан, що використовується у фанатському секторі для підтримки 

команди. 

Еста діо – стадіон. 

Желе зо  (рос.) –  те саме, що аргумент. 

Жаба – фанат, що змінив клуб. 

Живо т (рос.) – вболівальник із великим пивним животом. 

Заби в (рос.) – зустріч фанатів різним команд для з’ясування стосунків. 

Забиво н – гол. 

Заря д – примовка. 

Заряжа ть – виконувати під час матчу примовки. 
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Заряжа   ий (рос.) – людина, яка задає темп виголошування промовок. 

Зли ти ма тч – програти матч. 

Ка рлик – юний, недосвідчений вболівальник. 

Ке жуал – вболівальники із специфічним стилем одягу. 

Кіпер – те саме, що голкіпер. 

Корнер – кутовий удар. 

Космона вт – правоохоронник у бронежилеті, шлемі і з дубинкою. 

Коуч – головний тренер команди. 

Крича лка – примовка. 

Кузьми ч – пасивний футбольний уболівальник, який не бере участі у 

перфоменсах. 

Ліва к – неофіційні матчі. 

Маха ло  або ла йтсмен – боковий арбітр із прапорцем, що сигналізує офф-

сайд (положення  «поза грою»). 

Ма хач – бійка на секторі. 

Му сор (рос.) – міліціонер. 

М’ясни к – гравець, що грає грубо на футбольному полі. 

Нариво н – провокація вболівальників ворогуючої команди. 

Натягну ти – перемогти. 

Ниря льник – футболіст, який часто падає у штрафному майданчику, 

симулюючи порушення правил задля призначення арбітром 

одиннадцятиметрового удару (пенальті). 

Об а к (рос.) – 1)спільні для футбольних вболівальників речі, предмети 

побуту, іжа; 2) загальний вагон поїзда із сидячими місцями. 

Осно ва – 1) основний склад уболівальників фанатського руху; 

2) основний склад команди, що виходить на футбольне поле на початку 

матчу. 

Околофутбольні банди – угрупування футбольних хуліганів.  

Паб – бар, у якому збираються уболівальники перед матчем або для 

перегляду матчу. 
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Пакува ти – забирати у поліцейський відділок.  

Перекли чка – скандування примовок по черзі із протилежною чи 

сусідньою трибуною. Наприклад, Слава України! – Героям Слава! 

Пе рф – те саме, що перфоманс. 

Перфо манс – 1) футбольна гра; 2) дійство, яке відбувається на секторі 

(розтягування банерів та розтяжок, хвиля, виголошування примовок тощо). 

Пе наль  (рос.) – удар з одинадцятиметрової позначки, пенальті; 

призначається за грубе порушення правил у штрафному майданчику 

команди-суперника. 

Плейме йкер – центральний півзахисник, що віддає результативні передачі 

нападникам. 

Пл  ха – ефектний гол. 

Погоня ло – прізвисько фаната у вболівальницькому середовищі.  

Прийма ти – арештовувати. 

Проститу тка (рос.) – вболівальник, який почав підтримувати іншу команду. 

Пупо к – центр футбольного поля. 

Раби  (зневажл.) – футболісти з іншої країни, що грають за українські клуби, 

легіонери. 

Рече вка (рос.) – примовка. 

Рефері – головний арбітр матчу. 

Рога тка – тролейбус. 

Ри ло (зневажл.) – одна фанатська одниця. 

Ро за або Розе тка (рос.) – шарф із кольорами команди. 

Розтя гувати ба нер –  розвертати транспарант клубу у фанатському секторі. 

Розтя жка – невеликий шмат тканини із характерним малюнком чи написом, 

насаджений на дві палиці з обох боків. 

Се р й (рос.) – міліціонер, що перебуває біля сектора. 

Си нька – розпивання спиртних напоїв у секторі. 

Ска рфер – людина із шарфом улюбленої команди.  
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Слив – свідомий програш команди за гроші або за попередньою 

домовленістю. 

Сле м – 1) активність на фанатському секторі; 2) бійка фанатів. 

Соба ка – приміська електричка. 

Спі кер або спо укмен – людина (зазвичай із рупором) у фанатському секторі, 

яка організовує процес виголошення примовок. 

Ста рт – стартовий склад футбольної команди. 

Сті кер – наклейка із графічним зображенням. 

Стед – стадіон. 

Стрела (рос.) зустріч фанатів ворогуючих угрупувань для з’ясування 

стосунків. 

Супо рт – підтримка команди вболівальниками. 

Супо ртер –  вболівальник, що приїхав на гостьовий матч. 

Суха рь (рос.) – матч, у якому гравці не забили ні одного гола. 

Те ма – те саме, що  перфоменс. 

Ті кет – білет на матч. 

Товарня к – товариська гра, що не має турнірного значення, проводиться з 

тренувальною метою. 

Траблмейкер – уболівальник, що є ініціатором бійок. 

Тре тій та йм – час для з’ясування стосунків після матчу. 

Тро н – сидіння на стадіоні. 

У льтрас  – активні вболівальники, що займають спеціальну трибуну (фан-

сектор). 

У тка (рос.) – те саме, що трон. 

Фа йєр – піротехніка. 

Фейєрплей бійка без сторонніх предметів. 

Фа н – уболівальник. 

Фантома с або Фа нтік або Фанто м – недосвідчений вболівальник. 
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Фі рма – угрупування вболівальників. 

Ха в, ха вчік  – півзахисник, гравець, що займає місце на полі між лінією 

атаки та оборони, зазвичай грає в центрі або на флангах. 

Ху лс – хуліган . 

Цвета  (рос.) – клубна атрибутика: футболка і шарф. 

Че л (рос. человек) – людина. 

Ше двел – проникнення вболівальників до ворожого сектору з метою 

влаштування бійки. 

Ши за – 1) юний, недосвідчений вболівальник; 2) те саме, що перф. 

Ши зити – уболівати. 

Додаток 3 

НАЙПОШИРЕНІШІ ЗАРЯДИ ВБОЛІВАЛЬНИКІВ ФК 

«ДИНАМО» (КИЇВ) 

1. 

Ми з тобой завжди…                                                   

Наш славетний клуб.. 

Тільки уперед! 

Тільки до зірок! 

Тільки Ди-на-мо!!!  

За тобою ми... 

До кінця йдемо.... 

Твої кольори! 

В серці назавжди! 

Будем берегти! 

І своє життя 

Ми даруєм вам 

Щоб у вас в очах 

Запалав вогонь 

Ми зарядим знов... 

2. 
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Вперед Динамо! Вперед до бою! 

За містом муром стій і ми з тобою! 

До перемоги разом йдемо,- 

І чемпіоном буде Динамо! 

Оле-оле-оле! 

Вперед Динамо! До перемоги! 

І вороги хай забирають ноги! 

Давай вперед Динамо до мети 

І чемпіоном завжди будеш ти! 

Оле-оле-оле!  

3. 

Бийтесь за перемогу! 

Забивайте голів! 

Прославляйте Ви Київ! 

Велич наших князів! 

Бийтесь поки є сили! 

І коли вже нема! 

Хай покотиться слава! 

Берегами Дніпра! 

Київ, Динамо Київ, Динамо Київ назавжди! 

Київ, Динамо Київ, Динамо Київ назавжди!  

4. 

Жовто-блакитні  

Наші прапори  

Ми не переможні  

Шаблі до гори  

Буде Україна вільна  

Буде ненька самостійна  

Москалів на ножі  

На ножі  
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Батько Бандера  

Знов до нас прийде  

І за Україну  

Всіх нас поведе  

Буде Україна вільна  

Буде ненька самостійна  

Москалів на ножі  

На ножі  

5.  

Путін хуйло, ла-ла-ла-ла-ла-ла! 

Путін хуйло, ла-ла-ла-ла-ла-ла! 

6. 

Автомийник Моторола жив в чужій хатині 

Підірвали його в ліфті – Слава Україні! 

7. 

Жирний сєпар Ігорьок їхав на машині, 

Підірвався на фугасі – Слава Україні! 

8. 

У Москві дісталась куля Жиліну-скотині! 

Вітерець розніс по світу! – Слава Україні! 

9. 

Нехай Москва лежить в руїнах, 

А нам на це начхати! 

За нами вся велика Україна! 

І ми йдемо весь світ завоювати! 

Вперед! Вперед!Вперед! 

10. 

Бий москаля, бий москаля, 

Бий москаля, складайте трупи! 

Ще й кулемет беріть у руки 
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І нову ленту заряджай! 

11. 

О Україна, о люба ненько! 

Тобі вірненько присягнем! 

Серця кров і любов! 

Все тобі віддати в боротьбі! 

За Україну, за її волю, за честь і славу, за народ! 

Ганебні пута ми вже порвали 

І зруйнували царський трон 

З під ярем і тюрем 

Де був гніт, ідем на вольний світ! 

За Україну, за її волю, за честь і славу, за народ! 

Вперед же браття, прапор наш має! 

І сонце сяє нам  в очах 

Дружній тиск, зброї блиск 

Кари гнів і з ним побідний спів.  

За Україну, за її волю, за честь і славу, за народ! 

12. 

Хто не скаче, той москаль!  

Гей-гей! 

13.  

Гей, Січ іде, 

Красен мак цвіте! 

Кому прикре наше діло, 

Нам воно святе. 

Гей, Січ іде, 

Мов бджола гуде, 

Разом руки, разом серця, 

То гаразд буде. 

Гей, Січ іде, 
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Топірцями брень! 

Кому люба чорна пітьма, 

А нам ясний день! 

Гей, Січ іде, 

Підківками брязь! 

В нашій хаті наша воля, 

А всім зайдам зась! 

14. 

Зібрались ми усі разом 

Підняли руки догори. 

Наші шарфи і прапори 

У біло-сині кольори! 

Оле-оле!Оле-оле! 

15. 

Кожний з нас надію має 

що ми пе-ре-мо-же-мо 

Разом всі ми заспіваєм 

про наш рідний Динамо! 

Приспів: 

Динамо-о-о Динамо-о-о 

Разом з вами ми йдемо 

Динамо оле-оле-о 

Динамо оле-оле 

Переможною ходою 

ми здолаєм ворогів 

Завоюємо ми знову 

ще багато титулів 

Приспів: 

За наш клуб ми всі горою  

Він у серці назавжди 
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Біло-сині йдуть до бою 

Тільки Київ, тільки ми! 

16. 

Червону руту 

Не шукай вечорами! 

Ти у мене єдина,  

Тільки ти, повір! 

17. 

Ще не вмерла України і слава, і воля,  

Ще нам браття, українці, усміхнеться доля! 

18. 

А мы сдесь и свято верим, 

В одиннадцать ребят 

Динамовци из Киева  

Сегодня победят! 

Ди-на-мо с Днепра! 

19. 

Не красно-белый 

Не красно-синий 

А только бело-голубой! 

Динамо Киев, Динамо Киев 

Динамо Киев мы с тобой! 

20. 

Только Киев! Только победа! 

21. 

Мы с тобой Динамо Киев! 

Эй! Эй! 

22. 

Слава Киевской Руси,  

Новороссия соси! 
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НАЙПОШИРЕНІШІ ЗАРЯДИ ВБОЛІВАЛЬНИКІВ ФК 

КАРПАТИ» (ЛЬВІВ) 

 

1. 

Мільйон сердець – одне биття! 

«Карпати» Львів на все життя!  

2.  

А ми йдемо, а ми йдемо, 

А ми йдемо, йдемо, йдемо,  

І наш футбольний клуб «Карпати» 

До перемоги ведемо! 

Ще прийде час, ще прийде час,  

«Карпати» виграють не раз. 

І Кубок знов буде у Львові, 

І буде золото  у нас! 

Гей, догори, гей, догори, 

Зелено-білі прапори 

Шарфи літають у всі боки 

«Карпати» знов перемогли! 

3. 

Хто ми? – Леви! 

Хто ми – Леви! 

Хто ми є – Зелені леви! 

Зелені леви! 

4. 

Гей, зелені леви, уперед до перемог! 

Бути чемпіоном нам велів сам Бог! 

Львове, Львове, Львове, місто здалечі віків! 

Серце вболіває тільки за «Карпати» Львів! 
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5. 

Вперед, «Карпати», вперед до бою! 

Твої фанати назавжди з тобою! 

І твої барви зелено-білі  

У нашім серце назавжди! 

Оле-оле! Оле-оле! Оле-оле! 

6. 

Чудова гра, немає слів! 

«Карпати» Львів, «Карпати» Львів! 

Палка любов і серця спів! 

«Карпати» Львів, «Карпати» Львів! 

7.  

Хто гарних панєнок так кохати вміє,  

Хто разом з колєгою - пара-цвай,  

Для кого сонце в небі і світе, і гріє, 

 Хто як вже сі здибали, то наливай. 

Львівські батяри - ціла наша родина  

Яблуко від яблуні впало недалеко  

Татуні з мамунями скілько ліжок розвалили  

Би на Божий світ нас приніс лелека  

То ми – хлопці з Бандерштадту  

Ходимо до церкви, шануємо батьків 

Ніхто та'як ми не вміє фест гуляти  

Поки сурми не заграли, барабан не забив  

Дехто говоре «Бандити, хулігани  

З тої голоти людей не буде»  

А ми ся подивим, як потреба стане  

Хто полізе в льох, а хто під кулі піде. 

8.  

Гол за голом «Карпати» забивай, 
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Львівські фанати в бою не відступай! 

9. 

Тільки Львів! І тільки «Карпати»! 

НАЙПОШИРЕНІШІ ЗАРЯДИ ВБОЛІВАЛЬНИКІВ ФК  

«ШАХТАР» (ДОНЕЦЬК) 

1. 

Мы с тобой «Шахтер» донецкий! 

Гей-гей! Гей-гей! 

2.  

Наш Шахтер всегда будет первый! 

3. 

Мы поднимаем шантаж мировой! Эй! 

Киев и Днепр сравняем с землей! Эй! 

Но от тайги до британских морей! Эй! 

Черно-оранжевые всех сильней! Эй! 

Так громче музыка, 

играй победу! 

Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит. 

Так за «Шахтер», за общество, за фэнов. 

Мы грянем громкое: 

Шахтер! Шахтер!Шахтер! 

Донецкий Шахтер! 

4. 

Мы дончане мы всех сильней!  

5. 

Спят курганы тёмные, 

Солнцем опалённые, 

И туманы белые 

Ходят чередой. 

Через рощи шумные 
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И поля зелёные 

Вышел в степь донецкую 

Парень молодой. 

Там на шахте угольной 

Паренька приветили, 

Руку дружбы подали, 

Повели с собой. 

Девушки пригожие 

Тихой песней встретили. 

И в забой отправился 

Парень молодой. 

Дни работы жаркие, 

На бои похожие, 

В жизни парня сделали 

Поворот крутой. 

На работу жаркую, 

На дела хорошие 

Вышел в степь донецкую 

Парень молодой. 

6. 

Мы твердо верим в одиннадцать ребят 

Донецкие шахтёры сегодня 

Победят! Шахтер! 

7. 

Донецьк – це Україна! 

8. 

Мы возьмем с тобой 

О Шахтер родной 

Золотой сезон, 

кубок золотой 
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Мы возьмем с тобой! 

 

НАЙПОШИРЕНІШІ ЗАРЯДИ ВБОЛІВАЛЬНИКІВ ФК 

«ЧОРНОМОРЕЦЬ» (ОДЕСА) 

1. 

Ах, Одесса, жемчужина у моря, 

Ах, Одесса, ты знала много горя, 

Ах, Одесса, любимый южный край, 

Живи, моя Одесса, живи и процветай. 

2.  

Черноморец – любимая команда! 

Черноморец – ведь это наша банда! 

Черноморец – родной любимий клуб! 

Играть за Черноморец другие пусть идут! 

3. 

Кто мы? – Одесса! 

4. 

Черно-синий, самый сильный! 

5. 

Чер-но-мо-рец! От ЧМП до Британских морей, 

Нет «Черноморца» команды сильней, 

Гей, Черное море волна за волной, 

Киев и Днепр сравняем с землей, 

Так громче музыка играй победу, 

Мы победим и враг бежит, бежит, бежит; 

Так за Одессу, Одессу-маму, 

Мы грянем громкое Ура! Ура! Ура! 

Чер-но-рец! 

6.  

Я вам не скажу за всю Одесу, 
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Вся Одесса очень велика, 

Но и Молдованка, и Пересыпь  

Обожают Костю-моряка.  

Мы с тобой, «Зоря» Луганск, эй!эй! 

 

 

 


