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Анотація 

 

Актуальність дослідження зумовлена потребою впорядкувати лексику 

великого тенісу в українській мові, диференціювати класи цієї лексики, 

здійснити функційно-семантичний аналіз тенісизмів.  

Мета роботи – здійснити функційно-семантичний аналіз одиниць 

тенісної лексики, засвоєних, адаптованих та вироблених українською мовою.  

Реалізація поставленої мети потребує розв’язання таких завдань:  

1) визначити екстралінгвальні та лінгвальні чинники, що вплинули на 

формування української тенісної термінології; 

2) диференціювати й описати класи тенісної лексики.  

3) здійснити функційно-семантичний аналіз тенісизмів; 

4) укласти словник тенісної лексики. 

Методи дослідження: роботу виконано із застосуванням трирівневого 

підходу: накопичувально-описового, класифікаційного й теоретично-

інтерпретаційного. Метод безпосереднього лінгвістичного спостереження 

використано з метою якомога повніше охопити інвентар термінологічних 

одиниць тенісу та суміжних з термінологією одиниць; описовий метод з 

елементами кількісного аналізу застосовано при функційно-семантичному 

аналізі мовних одиниць. 

Шляхом обробки даних словників інших мов та методом спостереження 

за мовленням спортсменів зібрано інвентар лексичних одиниць, які 

обслуговують сферу великого тенісу, пояснено їхнє значення; 

диференційовано тенісні терміни, тенісний сленг, номенклатурні одиниці та 

ідіоми; укладено словник тенісної лексики. 

За одиницю аналізу обрано лексико-семантичне поле, у межах якого 

диференційовано лексико-семантичні мікрополя. Досліджено семантику 

мікрополя, здійснено функційний аналіз його одиниць з урахуванням логіко-

смислових та ієрархічних зв’язків. Це дало змогу описати ЛСП «теніс» як 

ядерно-периферійну структуру. Уперше в українському мовознавстві 

використано термін «тенісизми», що об’єднує три типи номінативних 



одиниць: спортивні (тенісні) терміни, номенклатурні слова професійний 

(тенісний) сленг та фразеологію.  

Структура роботи. Наукова праця складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку літератури, який містить 51 позицію, списку джерел та 

п’яти додатків (Додаток А містить фотодокументи; Додаток Б – діаграми, що 

відображають склад і структуру лексико-семантичного поля «теніс»; 

Додаток В – реєстр тенісного сленгу; Додаток Г – перелік тенісизмів 

фразеологічного типу; Додаток Д – словник тенісної лексики). Загальний 

обсяг роботи – 82 сторінки, основного тексту – 30 сторінок. 

Ключові слова: теніс, тенісизми, професійний сленг, номенклатурні 

слова, лексико-семантичне поле, лексико-семантичне мікрополе. 
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ВСТУП 

 

На межі ХХ–ХХІ століть значно посилився інтерес до термінологічної 

лексики, але термінологія фізичної культури та спорту не отримала достатнього 

висвітлення на науковому рівні. Свого часу лексико-семасіологічні аспекти 

розвитку спортивної термінології вивчали М. М. Паночко (1978), специфіку 

формування української галузевої термінології – О. М. Вацеба (1997), історико-

методологічні – І. Т. Янків (2000), співвідношення національного й 

інтернаціонального в спортивній термінології – О. В. Боровська (2003), 

український спортивний жаргон у структурно-семантичному аспекті – 

Л. А. Карпець (2006) [25; 7; 50; 15; 5]. 

Чи не найменш вивченим прошарком спортивної лексики є одиниці 

великого тенісу. З одного боку, тенісна термінологія – невід’ємна частина 

діяльності людей, безпосередньо пов’язаних з цим видом спорту, але 

незважаючи на популярність тенісу, в українській науково-методичній 

літературі вкрай бракує праць не тільки з історії цього ігрового виду спорту, а й 

теорії та методики спортивного тренування, відновлення й підготовки резерву, 

тренерських кадрів. Серед методичних робіт можна назвати посібники 

М. В. Ібраімової, О. В. Ханюкової, Л. В. Поліщук «Сучасна школа тенісу» 

(2013); М. Креспо «Подготовка юных теннисистов» (2013); В. Н. Платонова 

«Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее практическое 

применение» (2013); дисертацію О. В. Лазарчук на здобуття ступеня кандидата 

наук з фізичного виховання і спорту «Побудова тренувального процесу 

тенісистів першого року навчання в умовах клубної системи» (2009) [14; 19; 26; 

20].  

З іншого боку, тенісна лексика – це самостійний сегмент національної 

мови, який цікавить не тільки тих, хто безпосередньо та опосередковано 

пов’язаних з цим видом спорту, а й лінгвістів, адже «упорядкування, 

унормування, кодифікація та уніфікація української термінології належить до 

державотворчих процесів, бо очевидним є те, що безповоротний процес 
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українського державотворення диктує такі потреби національного життя, які 

сприяли би утвердженню його престижу в усьому світі» [28, с. 21–23]. Тож 

актуальність дослідження «Українська тенісна лексика: функційно-

семантичний аспект» зумовлена потребою впорядкувати лексику великого 

тенісу в українській мові, диференціювати класи цієї лексики, здійснити 

функційно-семантичний аналіз тенісизмів.  

Об’єктом аналізу обрано одиниці тенісної лексики, предметом 

дослідження – склад і структуру лексико-семантичних мікрополів, що 

становлять лексико-семантичне поле «теніс». 

Мета роботи – здійснити функційно-семантичний аналіз одиниць 

великого тенісу, засвоєних, адаптованих та вироблених українською мовою.  

Реалізація поставленої мети потребує розв’язання таких завдань:  

1) визначити екстралінгвальні та лінгвальні чинники, що вплинули на 

формування української тенісної термінології; 

2) диференціювати й описати класи тенісної лексики.  

3) здійснити функційно-семантичний аналіз тенісизмів; 

4) укласти словник тенісної лексики. 

Методи дослідження: роботу виконано із застосуванням трирівневого 

підходу: накопичувально-описового, класифікаційного й теоретично-

інтерпретаційного. Метод безпосереднього лінгвістичного спостереження 

використано з метою якомога повніше охопити інвентар термінологічних 

одиниць тенісу та суміжних з термінологією одиниць; описовий метод з 

елементами кількісного аналізу застосовано при функційно-семантичному 

аналізі мовних одиниць. 

Джерельну базу дослідження становлять доступні (англо- та 

російськомовні) енциклопедичні й лінгвістичні словники тенісної лексики; 

методичні рекомендації та правила гри в теніс; безпосереднє спостереження 

за мовленням тенісистів, з яких методом суцільної вибірки вичленовувалися 

тенісизми (усього 513 одиниць).  
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Теоретичне значення роботи. Уперше в українському мовознавстві з 

відносною повнотою зібрано й описано лексикон великого тенісу та 

впорядковано словник тенісної лексики. З’ясовано вплив екстра- та 

інтралінгвальних чинників на формування відповідного пласту 

термінологічної лексики української мови, визначено класи тенісної лексики 

та здійснено їх функційно-семантичний аналіз із застосуванням теорії поля.  

Практичне значення роботи. Укладений словник тенісної лексики 

сприятиме суттєвому поповненню термінологічного апарату тренерів та 

спортсменів, зібраний матеріал полегшить роботу з тенісистами-початківцями. 

Результати дослідження можуть бути використані під час викладання 

спецкурсів і спецсемінарів з термінології, стати навчальним матеріалом для 

студентів факультету фізичної культури і спорту під час вивчення теми 

«Українська термінологія у професійному спілкування», передбаченої 

програмою курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» [32] .  

Апробація роботи. Матеріали дослідження отримали апробацію на 

ІV Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні проблеми 

забезпечення якості життя в глобалізованому світі» (29 листопада 2019 р., 

м. Ополє, Польща) – тема доповіді «Тенісні терміни та їхні ознаки». За 

матеріалами доповіді надруковано статтю «Тенісні терміни та їхні ознаки» в 

збірнику Improving the Life Quality: View of Scientists. Volume of Scientific 

Papers. The Academy of Management and Administration in Opole, 2019. p. 280–

286. 

Структура роботи. Наукова праця складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку літератури, який містить 51 позицію, списку джерел та 

п’яти додатків (Додаток А містить фотодокументи; Додаток Б – діаграми, що 

відображають склад і структуру лексико-семантичного поля «теніс»; Додаток 

В – перелік одиниць тенісного сленгу; Додаток Г – словничок тенісизмів 

фразеологічного типу; Додаток Д – словник тенісної лексики). Загальний 

обсяг роботи – 82 сторінки, основного тексту – 30 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІЯ ТЕНІСУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

ТЕНІСНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

 

На сучасному етапі однією з найбільш актуальних проблем науки про 

мову є формування й функціонування термінологічних підсистем, сукупність 

яких дасть змогу поглибити й конкретизувати теоретичні уявлення про 

термінологію загалом. У цьому аспекті одним із завдань термінознавства як 

наукової дисципліни є аналіз рушійних факторів, що лягли в основу 

становлення, функціонування й еволюції національної термінології. Відповідь 

на питання про теперішній стан та перспективи розвитку тенісної термінології 

як однієї з терміносистем і важливого складника лексичного фонду української 

мови закорінена в історію цього виду спорту. Це вимагає аналізу чинників, які 

суттєво або частково вплинули на формування термінологічної бази тенісу. 

 

1.1. Історія тенісу. Розвиток тенісу в Україні 

1874 року англійський майор В. Вінгфілд отримав патент на нову гру на 

свіжому повітрі, яка нині всім відома під назвою теніс. Так виник лаун-теніс 

(теніс на траві). Після того як були запатентовані сітка, стовпчики, м’ячі, 

сформульовано правила гри, теніс став самостійним видом спорту. Нині 

теніс (англ. Tennis) або великий теніс – вид спорту, у якому беруть участь двоє 

гравців один проти одного або дві команди по два гравці в кожній на 

майданчику – корті, розділеному навпіл поперечною сіткою [43]. Мета гри – 

перекинути ракеткою м’яч через сітку так, щоб він приземлився на 

протилежній частині корту й суперник не зміг його відбити. Під час гри 

тенісисти використовують додаткове ігрове спорядження – ракетку, яка 

призначена для відбиття, зміни напрямку й потужності польоту гумового 

тенісного м’яча. Матч виграє той, хто отримує найбільшу кількість перемог 

за сетами згідно з правилами гри, які застосовуються відповідно до статі та віку 

тенісиста тощо. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1874
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81
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Швидкий розвиток тенісу в усьому світі спричинив потребу уніфікації 

правил та унівесіалізації гри. 1 березня 1913 року в Парижі представники 

12 національних тенісних організацій (Австралії, Австрії, Бельгії, Німеччини, 

Великої Британії, Данії, Іспанії, Нідерландів, Росії, Франції, Швеції, Швейцарії, 

Південної Африки) ухвалили рішення заснувати Міжнародну федерацію лаун-

тенісу (англ. International Lawn Tennis Federation, ILTF). Саме тоді офіційною 

мовою Федерації було обрано французьку з англійським перекладом. 

У 1922 році засновано Раду з правил, серед завдань якої була розробка 

уніфікованих правил гри та боротьба за міжнародне визнання ILTF. 

Низка важливих подій відбулася в 1923 році: 16 березня Генеральна 

конференція організації ухвалили перший звід правил тенісу; Американська 

тенісна асоціація стала асоційованим членом федерації; засновано офіційні 

чемпіонати Австралії, Великої Британії, Франції та США – прообрази турнірів 

Великого Шолома. До 1939 року ILTF нараховувала 59 членів. Під час Другої 

світової війни штаб-квартира ILTF перенесена в Лондон, де знаходиться досі.  

У 1948 році набули чинності стандарти на тенісні м’ячі. На початку 50-х 

років відбувається стрімка професіоналізація світового тенісу. У 1963 році до 

50-річчя організації було засновано Кубок Федерації – жіночий командний 

чемпіонат, аналог Кубку Девіса. 30 березня 1968 року на надзвичайній сесії в 

Парижі професійним гравцям надано доступ на всі турніри ILTF, що 

започаткувало відкриту еру в тенісі. ILTF організує серію турнірів Гран-прі, 

уперше в змаганнях цієї організації тенісисти мають змогу одержувати гроші за 

свої виступи. 

«Правила поведінки» (англ. Code of Conduct), що регулюють норми 

спортивної поведінки під час змагань, затверджені в 1975 році [51]. У 1977 році 

з назви Федерації зникає слово «Lawn» і буква L з абревіатури як своєрідне 

визнання факту, що більшість тенісних турнірів більше не проводиться на 

траві. 1988 року на честь 75-річчя ITF теніс після 64-річної перерви повернуто 

до програми олімпійських видів спорту. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1913
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1922
https://uk.wikipedia.org/wiki/1923
https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%80%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83_(%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%80%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83_(%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1939
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1948
https://uk.wikipedia.org/wiki/1963
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1968
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1975
https://uk.wikipedia.org/wiki/1977
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На українських землях теніс з’явився завдяки англійським купцям. 

Ведучи активну торгівлю, вони діставалися України на торгових суднах, що 

прибували в Одеський морський порт. Документи свідчать, що 1890 році в 

Одесі було створено перші тенісні клуби. Згодом теніс поширився в інших 

містах України.  

Центрами розвитку українського тенісу стали Київ та Одеса. У 1913 році 

було організовано тенісні змагання в Києві в рамках Першої київської 

спортивної олімпіади, зокрема турнір лаун-тенісистів 20–28 серпня проводився 

на території нинішнього Центру виставок і ярмарків [40]. У 1920-х pp. 

відбулися показові тенісні матчі в Одесі, з 1930 році розпочалися змагання за 

першість України; їх продовжують і після 1945 році в категоріях командної 

першості, особистої – чоловіків, жінок або змішаних пар; улаштовуються також 

зимові турніри, змагання молоді тощо. Але це не вплинуло позитивно на 

розвиток української тенісної термінології, оскільки на території 

Наддніпрянської України в обігу була російська термінологія великого тенісу.  

Особливості має розвиток тенісу в Галичині. На західних землях 

перші тенісні (ситківкові) клуби з’явилися у 1890-х pp. під впливом зв’язків з 

Віднем. На рубежі XIX–ХХ ст. на території Західної України набували 

популярності та стрімко розвивалися різні види спорту. Одним з перших в 

українському середовищі спортивну термінологію адаптував, створював і 

популяризував громадський та культурно-просвітній діяч, педагог, 

видавець і меценат І. М. Боберський (1873–1947), завдяки йому в словнику 

українця початку ХХ ст. з’явився термін «ситківка» (теніс). Видатний 

українець став автором одного з перших посібників, присвячених великому 

тенісу – «Забави і гри рухові. Часть ІV. Ситківка» [4], що знайомить з 

історією, правилами гри та містить англо-український словник термінів 

(див. Додаток А (Рис. А.1.1)). 

Перші змагання з ситківки провело спортове товариство «Україна» 

1911 р. у Львові за ініціативи П. І. Франка, який виступив автором «Правил 

до ситківки» [46]. У 1924 р. з’явився Львівський ситківковий клуб (ЛКС, діяв 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96_(1913)
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до 1939 року), який мав власні тенісні корти й проводив змагання за першість 

Західної України (див. Додаток А (Рис. А. 1.2)). 

Київська тенісна школа була однією з найкращих у Радянському Союзі, 

та все ж у СРСР тенісом не займалися професійно, що негативно вплинуло не 

лише на спортивні результати, а й на формування української тенісної 

термінології. На думку В. В. Кевлича, між професійним тенісом і тим, який 

розвивався в СРСР, існувала «справжня прірва» [39]. У пострадянську епоху 

з’явилася плеяда досить успішних українських тенісистів-професіоналів, 

зросла популярність тенісу, проте брак досвіду, відсутність тренувальної бази 

в Україні не давав змоги виробити власну тенісну мову, що негативно 

позначається на впорядкуванні української тенісної термінології.   

Отже, результатом тривалої історії розвитку тенісу в Європі було 

встановлення місця та умови проведення гри, вироблення стандартів на 

спортивний інвентар та уніфікація правил. Значний вплив на формування 

традицій і термінології великого тенісу мали Франція та Велика Британія, 

тому офіційною мовою Міжнародної федерації тенісу є французька з 

англійським перекладом, що значною мірою впливає на характер тенісної 

термінології. Історичні умови розвитку тенісу на українських землях не 

сприяли формуванню української термінологічної бази цього виду спорту. 

   

1.2. Проблеми української тенісної термінології 

Проблеми української термінології великого тенісу пов’язані з цілою 

низкою екстралінгвальних і лінгвальних чинників. Серед екстралінгвальних 

факторів визначаємо такі.  

1. Відносно молодий вік цього виду спорту в Україні. 

2. Окремішній розвиток термінологій тенісу в Східній і Західній Україні, 

що зумовлюється відсутністю територіальної цілісності України в кінці ХІХ – 

на початку ХХ ст., існуванням двох варіантів літературних мов та неоднаковим 

формуванням спортивних традицій під впливом і тиском Царської Росії та 

Австро-Угорщини відповідно.  
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3. Процеси лінгвоциду української мови шляхом русифікації, що, як 

відзначає Я. К. Радевич-Винницький, звело нанівець значні напрацювання в 

царині української термінології в часи діяльності у Львові Наукового 

товариства імені Тараса Шевченка (кін. ХІХ ст. – початок ХХ ст.) та діяльності 

в Києві Інституту української наукової мови (1921–1931 рр.) [34, с. 7].  

4. Процеси інтернаціоналізації термінології, адже офіційною мовою 

Міжнародної федерації тенісу є французька з англійським перекладом, що 

спричиняє іншомовний характер значної кількості тенісних термінів. 

5. Історія формування цього виду спорту, сучасний стан тенісу у світі 

загалом та в Україні зокрема. 

Лінгвальні чинники, що впливають на розвиток української тенісної 

мови, не йдуть у розріз із загальними, пов’язаними з розбудовою української 

науково-технічної термінології. Г. В. Наконечна акцентує на проблемі 

спадщини; проблемі запозичень; проблемі перекладу термінів; словотворчій 

проблемі; правописній проблемі; проблемі транслітерації; проблемі культури 

наукової мови [23, с. 16]. Мабуть, жодна інша терміносистема не відчуває цих 

проблем настільки гостро, як тенісна. Можливість мати термінологію великого 

тенісу, що містила б специфічні національномовні риси, українська мова, 

вочевидь, утратила після репресивних «Термінологічних бюлетенів» 1933–

1935 рр., коли автентична українська термінологія ситківки, упорядкована 

П. І. Франком та І. М. Боберським, стала недоступною для користувачів: її було 

вилучено з офіційних підручників та словників, заборонені джерела потрапили 

до спецсховищ бібліотек, звідки їх видавали користувачам тільки за 

спеціальним дозволом. Наприклад, посібник І. М. Боберського «Забави і гри 

рухові. Часть ІV. Ситківка» [4], мав наклад усього 400 екземплярів; на сьогодні 

він уважається раритетом, тому вивчати, систематизувати та застосувати 

термінологію цього періоду 1920-х–1930-х рр. становить значні труднощі.  

Можемо виокремити шість лінгвальних чинників, що впливають на 

формування термінології великого тенісу в українській мові: 1) наукове 

обґрунтування доцільності вжитку англіцизмів (американізмів) у 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
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терміносистемі тенісу; 2) з’ясування ролі й місця інтернаціоналізмів та їх 

національних відповідників у тенісній термінології; 3) способи відбору назв 

опредметнених дій та ознак, їх демінування, стандартизація, кодифікація; 

4) ортоепічні й ортографічні проблеми; 6) транслітерація тенісної лексики. 

Отже, термінологія великого тенісу, яка повинна стати одним із джерел 

поповнення лексичного фонду сучасної української мови, має низку 

специфічних проблем, зумовлених історичними (лінгвальними й 

екстралінгвальними) чинниками. Актуальною є потреба створення 

національних термінологічних стандартів, термінологічних словників тощо. 

 

Висновки до Розділу 1 

Гра в теніс зародилася у Франції у ХІV ст., але розквіту зазнала в Англії, 

де в ІІ пол. ХІХ ст. було створено тенісні клуби, сформульовано правила й 

запатентовано гру. Офіційною мовою Міжнародної федерації тенісу є 

французька з англійським перекладом, що значною мірою впливає на тенісну 

термінологію, більшість термінів якої походять з англійської мови.  

Центрами розвитку українського тенісу на межі ХІХ–ХХ ст. стали Київ та 

Одеса. На Галичині тенісні (ситківкові) клуби з’явилися у 1890-х pp. під 

впливом зв’язків з Віднем. Спроба створити українську термінологію ситківки 

належить І. М. Боберському, авторові першого вітчизняного  посібника з 

тенісу, проте подальші події української історії звели нанівець цю роботу.   

На сьогодні в Україні активно розвивається як професійний теніс, так і 

аматорський, проте відсутність сформованої термінологічної бази вимагає 

прискіпливої уваги вчених до тенісної термінології. Проблеми української 

термінології великого тенісу пов’язані з цілою низкою чинників, серед яких 

екстралінгвальні (відносно молодий вік цього виду спорту; окремішній 

розвиток термінології у Східній та Західній Україні; процеси лінгвоциду 

української мови; інтернаціоналізація термінології тощо) і лінгвальні 

(необґрунтоване зловживання англіцизмами; відсутність стандартизації та 

кодифікації термінів; проблеми транслітерації тенісної лексики тощо). 
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РОЗДІЛ 2 

ФУНКЦІЙНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕНІСНОЇ ЛЕКСИКИ 

 

2.1. Тенісизми, їхні ознаки й класи  

Лексикон великого тенісу, як і спортивна лексика загалом, представлений 

різноманітними стилістичними прошарками: поряд зі стилістично-

нейтральними термінами активно використовуються їх розмовні відповідники, 

а також сленг, що пояснюється азартністю спортивних ігор та емоційною 

складовою спортивної діяльності. Особливе зацікавлення дослідників викликає 

спортивна фразеологія, яка майже завжди характеризується певним емоційним 

забарвленням, тому не є органічним елементом науково-технічних текстів, але, 

як зазначає Я. В. Ворушило, чудово увиразнює спортивну публіцистику [10]. 

Зібраний матеріал показує, що до одиниць сучасної тенісної лексики 

належать:  

1) власне терміни (частина репрезентує собою англійський глосарій 

термінів тенісу, який може бути покладений в основу українського 

термінологічного словника тенісу, українські синоніми до англійських термінів, 

терміни-кальки з інших мов):  нетбол (англ. Net ball); фаза удару;  східна 

хватка; серв-волей (англ. Servе-volley).  

2) номенклатурні одиниці:  сертифікований тенісний клуб; Відкритий 

чемпіонат Франції; «Яструбине око» (англ. «Hawk eye»). 

3) тенісний сленг, під яким розуміємо слова та словосполучення 

професійного жаргону тенісистів (експресивно забарвлені елементи мови), що 

не збігаються з нормою літературної мови:  різак, фора, серв; 

4) тенісна фразеологія: золотий сет, убити м’яч, коронний удар.  

У зв’язку з цим на позначення одиниць тенісної лексики більш доцільно 

вживати термін тенісизми, запропонований російською дослідницею 

К. Л. Полонською, яка відмежовує ці одиниці від загальної спортивної лексики 

й від термінів, що складають єдиний концепт «спорт» [27]. 
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2.1.1. Особливості тенісних термінів 

Динамічний розвиток тенісу сприяє стрімкому входженню тенісної 

лексики в соціальну площину. Тенісна лексика перебуває в центрі уваги не 

лише професійних спортсменів та тренерів, вона стає об’єктом зацікавлення 

багатьох фахівців, у тому числі й лінгвістів. Вивчення спортивних термінів 

великого тенісу, набуваючи все більшої актуальності, дає змогу впорядкувати 

цю частину української терміносистеми, розкрити закономірності й механізми 

термінотворення, проаналізувати її походження та семантику.  

Терміни становлять цілком офіційне й узаконене ядро будь-якої сфери 

науки чи техніки. Учені наголошують, що наукові терміни характеризуються 

«системністю, точністю, однозначністю, дефінітивністю, відносною 

незалежністю від контексту, нейтральністю, відсутністю емоційно-оцінної 

компоненти» [49, с. 601]. На думку В. М. Лейчика, у науковій сфері терміни 

виконують свої основні функції: номінативну – назви класу спеціальних 

об’єктів чи їх ознак; сигніфікативну – позначення загального поняття, яке 

належить до системи спеціальних понять цієї галузі знань; комунікативну – 

передавання в часі і просторі спеціального знання [21, с. 38–39]. 

На тлі наукової лексики спортивна термінологія (зокрема, великого 

тенісу) посідає особливе місце, бо, з одного боку, є невід’ємною частиною 

лексичного фонду української мови, а з іншого боку, спортивні терміни не 

вирізняються суворою регламентацією й часто характеризуються порушенням 

суворих вимог, які висувають до наукового терміна. Мова спорту має низку 

специфічних рис, серед яких 1) простота; 2) широке коло користувачів; 

3) динамізм; 4) недостатня відмежованість від загальновживаної лексики; 

5) емоційно-оцінний характер найменувань; 6) наявність значної кількості 

синонімів; 7) близькість до технічної термінології, що визначає ідіоматичний та 

сленговий характер значної кількості одиниць. У зв’язку з цим до основних 

функцій спортивного терміна додаються експресивна й навіть імперативна, які 

мають вияв у тенісній термінології.  
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Підсистема лексичних одиниць, що обслуговують сферу тенісу, хоч і має 

свої особливості, є важливою частиною термінології української мови. 

Системність термінології тенісу зумовлена двома типами зв’язків, логічних і 

мовних, які надають усій сукупності термінів упорядкованого характеру.  

Логічний аналіз понять тенісу дає змогу розглянути лексичні одиниці, що  

слугують знаком понять, зміст яких відображає уявлення, пов’язані з суворо 

визначеною та обмеженою площиною застосування спортивних вправ, 

інвентарю, правил змагань, тактики гри тощо, вербально номінованих та 

об’єднаних загальним поняттям «теніс». Цей пласт словесних одиниць 

репрезентує досить струнку ієрархічну систему з двома видами зв’язків: 

1) тематичних, коли лексика, згрупована за її співвіднесеністю з лексико-

семантичним полем «теніс», диференціюється за принципом мікрополя; 

2) синонімічних, коли лексичні одиниці об’єднуються за їх зв’язком у 

синонімічні ряди, члени яких не завжди можуть бути чітко віднесені до 

термінів, бо представляють собою одиниці різних класів тощо.   

Точність передбачає найбільш влучну та повну передачу змісту 

позначуваного поняття за рахунок оптимально організованого словесного 

знака. Наприклад, заступ – при подачі торкання лінії стопою ноги, що 

знаходиться попереду; ґрунтовик – тенісист, що надає перевагу грі на 

ґрунтових кортах. Пошук більш досконалих термінів часто стає причиною 

запозичень термінологічних одиниць у тому разі, коли в українській мові немає 

адекватного терміна на позначення певного поняття, як-от: бекхенд (вackhand) 

– удар зліва по м’ячу, що відскочив (гравець виконує цей удар з лівого від себе 

боку з розворотом корпусу правим боком до сітки); гандікап (handicap) – 

перевага під час змагання, що надається більш слабкому супротивнику з 

метою врівноважити шанси на перемогу. Оскільки спортивна термінологія 

найчастіше запозичується з мови країни, де вид спорту найактивніше 

розвивався, то значна кількість тенісних термінів має англійське походження. 

Загалом у тенісній термінології превалюють терміни з одним значенням, 

проте трапляються випадки, коли досягнути однозначності не вдається. 
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Наприклад, термін жеребкування позначає: 1) процедуру витягування жереба 

учасниками, що не були посіяні, з метою розміщення учасників у турнірній 

сітці; 2) процедуру підкидання монети перед початком матчу для визначення 

боку корту або права першої подачі. 

Наявність дефініції – обов’язкова ознака терміна, яка вирізняє його з-

поміж інших одиниць професійної лексики, зокрема від професіоналізмів. 

Більшість лексикологів уважає, що «форма словесного знака в нашій свідомості 

тісно пов’язана з його значенням, тому ці поняття зберігаються в пам’яті як 

єдине неподільне ціле» [1; 13; 37; 45]. Термін, як і будь-яке слово, що його 

традиційно визначають як «єдність значення та звучання», має два боки – 

означуване (основне значення, яке формує цей знак) і означення (вихідна форма 

знака), які перебувають у тісних знакових співвідношеннях, тобто форма знака 

чітко асоціюється у свідомості мовця з відповідним поняттям, у цьому полягає 

чи не найважливіша функція терміна, сигніфікативна, що відрізняє його від 

звичайного слова, яке спрямоване на виконання номінативної функції. 

З одного боку, упорядкування української тенісної термінології повинно 

відбуватися з урахуванням основних вимог до терміна, як-от: 1) змістовність – 

точна відповідність слова поняттю, прозора внутрішня форму терміна; 

2) пластичність (гнучкість) – здатність до творення похідних термінів; 3) мовна 

досконалість – короткість, милозвучність, легкість для запам’ятовування; 

4) відповідність міжнародним нормам. З іншого боку, мова тенісу – це частина 

природної мови, тому навряд чи має сенс штучно підлаштовувати термінологію 

тенісу під стандарти наукової мови. Я. В. Ворушило та Н. В. Таценко 

відмежованість спортивної лексики від літературної мови пояснюють низкою 

чинників: здатністю поряд з основною, номінативною, передавати кумулятивну 

функцію; оцінною складовою значення багатьох спортивних термінів; 

побутуванням у текстах не стільки наукових, скільки публіцистичних 

(мовлення ЗМІ); активністю дієслів у словотворенні спортивних термінів; 

явищем словотвірної редеривації тощо [10].  



18 

Звідси випливає, що терміносистема тенісу відрізняється від наукової 

термінології, але не протиставляє їй. Терміни є ядерними компонентами 

системи тенісної лексики. Статусу терміна одиниця набуває за умови її 

дефінування й кодифікації в словниках. Тенісним терміном можна уважати 

слово або словосполучення, що відповідає загальним вимогам до терміна, 

виражає чітко окреслене поняття, пов’язане з грою в теніс та має родо-видові 

зв’язки з іншими поняттями цієї сфери. Тенісні терміни виконують передусім 

номінативну й сигніфікативну функцію, проте  їм, як органічному складнику 

мови спорту, притаманна також кумулятивна, експресивна та почасти 

імперативна функції.  

 

2.1.2. Номенклатурні одиниці як клас тенісної лексики 

Як зазначає О. І. Павлова,  «номенклатурні одиниці існують у складі 

термінології як особливі типи термінів, що співвідносяться з одиничними 

поняттями й актуалізують предметні зв’язки» [24, с. 52]. Про відсутність чітких 

меж між термінами та номенами говорять С. М. Руденко та Л. Я. Сапожнікова, 

бо обсяг значення спеціальної мовної одиниці може в процесі функціонування 

змінюватися, тому «на противагу термінам, наукові номени мають посилену 

денотативність, співвідносяться з одиничними поняттями через терміни, 

відбивають класи однорідних предметів, зазвичай оформлені з додаванням 

стандартних елементів» [35, с. 105]. На потребі розмежовувати терміни й 

номени наголошує С. Л. Ковтюх: «номени, або номенклатурні слова, 

позначають окремі предмети, сукупність назв одиничних об’єктів, можуть бути 

як загальними, так і власними назвами, мають конкретне значення, на відміну 

від термінів» [17, с. 69–70]. Номінативні знаки передусім скеровані на 

виконання номінативної (репрезентативної) функції, тоді як терміни – 

сигніфікативної (дефінітивної), у цьому полягає їх відмінність від звичайного 

слова. 

Номенклатурні одиниці активно представлені в середовищі тенісизмів 

(106 номенів; 21 %). Усвідомлюючи аморфність розмежування номенів і 
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термінів та деяку умовність їхньої диференціації, до номенів відносимо 

передусім власні назви. Ось описи деяких з них:  

1) назви тенісних асоціацій: АТР (англ. Association of Tennis Professionals) 

– з 1972 р. керівний орган професійного чоловічого тенісу з індивідуальним 

членством, структура якого репрезентує собою партнерську взаємодію між 

гравцями й турнірами; Дисциплінарний комітет ФТУ – комітет Федерації 

тенісу України, що приймає апеляції від гравців, до яких були застосовані 

штрафні санкції з боку головних суддів, призначає покарання за порушення 

Регламенту та робить висновки щодо доцільності нарахування штрафних 

санкцій до гравців, організаторів та суддів;  

2) назви турнірів, стадіонів, де проводяться змагання з тенісу: Відкритий 

чемпіонат США (англ. US Open) – заключний календарний турнір серії 

«Великого шолома», національна першість США; Вімблдон (англ. Wimbledon) – 

найдавніший з турнірів «Великого шолома», що проводиться на трав’яних 

кортах з 1887 р.; 

3) оригінальні назви пристосувань, що застосовуються в сучасному тенісі: 

«Яструбине око» (англ. «Hawk eye») – назва електронної системи, яка у 

випадку незгоди гравця з рішенням судді допомагає визначити траєкторію 

м’яча й факт влучання чи невлучання в поле.  

По-друге, до номенів зараховуємо одиниці, що співвідносяться з 

поняттям через терміни й функціонують у спеціальній комунікації внаслідок 

існування термінів, наприклад: верхній край сітки –  верхній поздовжній край 

сітки, що для більшої чіткості прошивається білою тасьмою завширшки 0,05–

0,065 метра; екстрадовга ракетка – будь-яка ракетка, довжина якої 

перевищує 68,6 см; корзина для м’ячів – ємність для тримання достатньої 

кількості м’ячів для відпрацювання подачі й прийому; ящик для м’ячів.  

По-третє, номенами вважаємо показники класу предметів та явищ: 

турнір – змагання з тенісу; захисна стрічка – смужка пластику, яка 

накладається на струнні отвори верхньої частини ободу ракетки для 
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убезпечення ободу від подряпин при торканні ракетки з поверхнею корту; 

гравець – учасник гри в теніс.  

По-четверте, номени входять до такої системи, яка належить до 

найпростіших і є переліком однорідних понять, що перебувають на одному 

рівні абстракції та відображають класи однорідних предметів: фон – атрибут 

тенісного майданчика (темно-зелена або темно-синя тканина, стіна будівлі, 

рослини уздовж огорожі), який установлюється, щоб краще бачити м’ячі та 

захищати корт від вітру; інформаційне світлове табло – електронний екран, 

на якому висвічуються результати матчів; оверсайз (англ. оversize) – ракетка 

зі збільшеним розміром ободу, надвеликий розмір голівки ракетки. Немає 

однозначної думки, чи варто вважати номенами назви осіб за родом діяльності 

типу тенісист, тенісистка, ми їх відносимо до цього класу умовно. 

Номени є важливим, проте не ядерним складником будь-якої 

терміносистеми. С. Л. Ковтюх зазначає: «Номенклатурні найменування 

перебувають на периферії певної фахової лексики, проте ближче до її центру – 

термінології, порівняно з професіоналізмами…» [17, с. 69–70]. 

Отже, номени є важливим прошарком тенісної лексики, становлячи 

проміжну ланку між термінами й професіоналізмами, вони спрямовані на 

реалізацію номінативної функції мовної одиниці. 

 

2.1.3. Професійний сленг у системі тенісизмів 

Широке коло користувачів – від професійних спортсменів і тренерів до 

спортсменів-аматорів – надає тенісній лексиці простоти, відсутності чіткого 

розмежування від загальновживаних слів, динамізму, емоційно-оцінного 

характеру тощо. Це визначає розмовний характер значної кількості тенісизмів, 

і, відповідно, існування цілого пласту професійної лексики, межі якої відносно 

термінів є дуже аморфними. 

О. І. Павлова дає таке визначення: «Професіоналізми (лат. professio 

«заняття, фах») – слова та словосполучення, характерні для мови людей 

певних професій [24, 51]. Учена узагальнює ознаки, які дають змогу відрізнити 
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професіоналізми від термінів, серед них ненормативність цієї групи спеціальної 

лексики; відсутність фіксації в словниках; домінування в усному мовленні; 

вузьку сферу вживання, обмежену людьми певної професії; вторинність і 

дублетність відносно термінів; відсутність суворої системності; експресивність 

і образність. О. І. Павлова наголошує, що професіоналізми належать до 

периферії відповідної термінологічної системи, тимчасом як терміни 

становлять її центр [24, с. 54].  

На позначення таких понять В. Г. Вілюман пропонує вживати термін 

«спеціальний сленг» [9]. М. А. Грачов зазначає: між сленгом і 

професіоналізмами важко провести чітку межу, бо вони побутують у єдиному 

функційному й стилістичному ареалі [11, с. 6–22]. Єднає спеціальний сленг і 

професіоналізми вузька професійна сфера вживання (наприклад, мовлення 

тенісистів та людей, пов’язаних із цією сферою), відсутність відповідності 

основним вимогам терміна, емоційно-оцінний характер, просторічність.  

У роботі ми оперуватимемо терміном спеціальний (тенісний) сленг, який 

В. А. Хом’яков визначає як «лексикон певної соціальної групи, який може 

складатися зі стилістично різнорідної нестандартної лексики» [48, с. 90]. 

Сленгізми характеризуються  різноступеневим стилістичним зниженням. Деякі 

з них наближаються до термінів, відрізняючись від них хіба що просторічністю, 

як-от: австралійка – розстановка партнерів у парній грі на їхній подачі, за якої 

обидва гравці знаходяться на одному боці своєї частини корту; обводка – 

обвідний удар, тобто удар, при якому супернику, що знаходиться біля сітки, 

важко перехопити м’яч. 

Інші представляють мають додаткову конотацію, маючи, зокрема, 

демінутивно-оцінну компоненту значення: бігунець – гравець, що намагається 

перебігати суперника й при цьому неякісно відбиває удари; плюшка – м’яч, що 

слабко летить, але має високу траєкторію; чи, навпаки, відтінок згрубілості, 

жаргонності: Жаб’ятник – закритий корт паризького спортивного комплексу 

«Берсі»; Пендос – Відкритий чемпіонат США; мандраж – стан нервового 

напруження перед змаганнями, в основі якого страх програти, помилитися. 



22 

Професійна лексика численна й неоднорідна. Активне представництво 

тенісного сленгу зумовлене особливостями формування та функціювання 

відповідної терміносистеми. Зокрема, у молодіжному тенісі постійно 

використовують такі поняття, як «шара» – везіння; сленгізм «сопля» – позначає 

ситуацію, коли м’яч зачіпає сітку й буквально перевалюється на бік поля 

суперника, а той просто не може дістати. Цікавими є паралелі витворення 

поняття падаван – тенісист, який володіє потужною подачею, при цьому не 

виявляючи інших ігрових якостей: з одного боку, очевидним є його зв’язок з 

терміном «подача», з іншого, фонетичний варіант слова наштовхує на 

асоціацію з учнем лицаря-джедая із «Зоряних воєн».  

Тренерське мовлення насичене сленгом. Наприклад, один з 

найважливіших елементів тенісної техніки – невеликий стрибок перед 

виконанням удару у відповідь – заслужений тренер Росії В. О. Янчук у 1969 р. 

назвав «розножка» (іноді застосовується термін «доскік», що відповідає англ. 

«Split Step»). Наведімо цитату з мовлення тренера: «Ну й де тут робота з 

центру чи пів корту? Тут моделюється крайня по кутах захисту ігрова 

ситуація. Не бачимо, як він бігає, трикутник, вісімку. Він працює на 

максимальних кутах з коридорів, із відкритих стійок, бачимо відрив уверх і 

зразу прискорення по другому коридору. От і констатуємо, що є робота з 

центру, пів корту і розножка відіграє свою роль, її виконують усі без винятку, 

в усіх ігрових ситуаціях інтуїтивно, гравець автоматом підлаштовує її під 

потрібний ритм прискорення і кут захисту».  

Рясніє тенісним сленгом і мовлення спортивних коментаторів. Часто 

вживають вислів «підвисає подача», що буквально означає: гравець програє 

свою подачу. Словник української мови серед інших пропонує таке значення 

слова подача – (спорт.) удар, яким м’яч уводиться в гру (у футболі, тенісі 

тощо) [8]. Сіточниками називають гравців, які, перебуваючи  поряд із сіткою, 

добре дістають м’ячі з льоту; це переважно парники (гравці-учасники парного 

матчу), а от безлайнери – тенісисти, що добре грають на задній лінії. Ось як 

звучить коментар матчу між тенісистами Ю. Райстером та Дж. Дженкінсом: 
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«Дженкінс – тенісист рівня ф’ючерсів, усі його матчі, які мені довелося 

переглянути (переважно перші круги челенджерів в Америці), не вирізнялися 

показовістю. Тоді як Райстер – чудовий безлайнер, який надає перевагу 

ґрунту, утім цілком здатний зіграти на твердому покритті» [39].  

Часто сленгізми слугують аналогами термінів, наприклад, рейт – 

рейтинг, квал – кваліфікація, глина – ґрунтовий корт. Наявність аналогів 

спричиняє до появи синонімів у середовищі тенісизмів, ряд яких поповнюють 

професійно-розмовні дублети: матрац – слабко натягнута струнна поверхня 

ракетки, підставка – блокувальний удар, петля – петлеподібний замах тощо. 

У роботі ми аналізуємо 72 одиниці професійного сленгу, що становить 

14 % зібраних тенісизмів (Додаток В). Професійний сленг належить до 

периферії термінологічної системи великого тенісу.  

Отже, професіоналізми та сленг – не абсолютно тотожні, але близькі 

явища, чітку межу між якими провести важко. Характеризуючись 

просторічністю, іноді експресивністю (експресивна функція), вони посідають 

належне місце в лексиконі тенісистів і часто слугують аналогами до термінів 

або презентують похідні одиниці, витворені на базі термінів. Серед назв, які ми 

дібрали, сленг та професіоналізми становить 15 % аналізованого матеріалу, 

який розподіляється за різними лексико-семантичними мікрополями. 

 

2.1.4. Тенісизми фразеологічного типу 

Професіоналізми часто набувають вигляду стійких сполук, що, як і слова, 

слугують засобом передачі інформації, позначаючи предмети і явища реальної 

дійсності та поєднуючи їх в одну групу на підставі понятійної єдності, 

спільності значення. Без урахування фразеологічних одиниць структура поля 

буде неповною, представлятиме лексикон мови вузько. І. О. Мельчук 

наголошує: «Люди не говорять словами, вони говорять фраземами, які 

передають нюанси значення іноді краще, ніж слово» [22, с. 169]. 

Часто фразеологізми мають не зовсім прозорий зміст, що повністю 

суперечить принципу наукової мови, тому до власне термінів ми їх не 

https://skaz04naya.livejournal.com/2787.html
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відносимо. Водночас фразеологічні одиниці найвиразніше передають спосіб 

мислення людини, зокрема представника певного виду спорту, позначають дії, 

що відповідають правилам і кодексу поведінки гравця.  

У системі тенісної лексики фразеологія представлена незначною 

кількістю одиниць. 25 тенісизмів (5 %) ми кваліфікували як тенісизми 

фразеологічного типу (Додаток Г). Частину з них можна віднести до термінів, 

інші характеризуються розмовністю, тому перетинаються з тенісним сленгом. Є 

й стійкі сполуки, які кваліфікуємо як власне фразеологізми. Серед 

фразеологізмів, що спостерігаємо в мовленні тенісистів, можна виділити суто 

спортивні, що вживаються лише в цій галузі людської діяльності: «причесати 

м’яч» – рух ракетки при виконанні крученого удару; «потрапив прямо на 

лопату» – легкий для суперника м’яч, який зазвичай дає можливість виконати 

виграшний удар тощо. 

У лексиконі тенісистів є фразеологізми, які прийшли в мову тенісу із 

загального вжитку: «в одні ворота» – легкий програш; «лакі лузер» (анг. Lucky 

loser) – досл. «щасливий невдаха», гравець, який програв у кваліфікаційних 

змаганнях, але уміщений в основну сітку турніру внаслідок вакансії, що 

з’явилася там. Трапляються фразеологізми, що стосуються багатьох видів 

спорту, у тому числі й тенісу: «здати матч» – навмисне програти матч; 

«чесна гра» – етичні й моральні принципи чесної боротьби, що виключають дії, 

спрямовані на досягнення цілі за будь-яку ціну; «прочитати удар» – 

спрогнозувати напрямок удару суперника. Маємо фразеологізми, які з суто 

спортивних стали загальновживаними: «золотий сет» – сет, виграний без 

втрати очок як на своїй подачі, так і на подачі суперника; «хотшот» (англ. 

hot shot) – незвичайний ексцентричний завершальний удар; дослівний переклад 

«гарячий» удар; «коронний удар» – удар, при якому гравець майже не 

помиляється і здобуває більшу кількість очок. 

Отже, одиниці фразеологічного типу є важливою ланкою тенісної 

лексики, українська мова виробила власну фразеологію тенісу та адаптувала 

іншомовні запозичення. Фразеологічні одиниці є складовою периферії ЛСП, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%82_(%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81)
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але без урахування функцій цього класу структура поля буде неповною, 

представлятиме лексикон мови вузько. 

 

2.2. Лексико-семантичне поле «теніс»  

Застосувавши накопичувально-описовий підхід, який передбачає 

опрацювання словників тенісної лексики інших мов, вивчення методичних 

рекомендацій та правил гри в теніс, спостереження за мовою тенісистів, ми 

зібрали 513 одиниць, які обслуговують сферу тенісу. Аналіз здійснювався за 

принципом лексико-семантичного поля (ЛСП) з базовим поняттям «теніс».  

ЛСП – це спосіб відображення системної організації словника. 

Поле розглядають у сучасній лінгвістиці як семантико-парадигматичне 

утворення, що «має певну автономність та специфічні ознаки організації: 

спільну нетривіальну частину в тлумаченні, ядерно-периферійну структуру, 

існування зон семантичного переходу» [3, с. 30–41]. У роботі за основу ЛСП 

взято принцип узуальності, завдяки якому обсяг розширеного ЛСП з достатнім 

ступенем повноти визначається на підставі аналізу словникових дефініцій – 

форм фіксації компонентів, необхідних і достатніх для парадигматичного 

відмежування певного значення від інших мовних значень [36, с. 47]. Лексема, 

зафіксована в словнику, слугує семантичною етикеткою для називання понять, 

що існують у свідомості людини. Цей підхід, на думку багатьох лексикологів, є 

найпереконливішим при класифікації слова [1; 29; 38].  

Оскільки тенісна лексика репрезентує собою розлоге лексико-семантичне 

утворення, що містить одиниці різних семантичних груп (позначення дій 

гравця, назви інвентарю та способів його застосування, назви ударів, технічні 

характеристики дій гравця тощо), то ЛСП «теніс» вирізняється складністю 

структури: у межах поля диференціюємо лексико-семантичні мікрополя 

(ЛСМП), що характеризуються системністю та логіко-поняттєвими зв’язками.  

Тенісизми розподіляємо за трьома лексико-семантичними мікрополями: 

ЛСМП «турніри», ЛСМП «тенісний інвентар», ЛСМП «техніка і тактика 

гри». Межі мікрополів розмиті, іноді відображають певну умовність поділу. 
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Частина термінів одного мікрополя може функціонувати в просторі інших 

ЛСМП, особливо якщо йдеться про багатозначні одиниці. 

До складу ЛСМП входять одиниці різних класів (терміни, номени, 

професійний сленг, фразеологія), кожен з яких покликаний виконувати  певні 

функції (номінативну, сигніфікативну, комунікативну, експресивну, 

імперативну) або їхній комплекс. Польова організація ЛСМП виявляє ознаки 

ієрархічності. До ядра ЛСМП належать терміни, напівпериферійну зону 

становлять номенклатурні назви, а на периферії перебувають професійний 

сленг і одиниці фразеологічного типу. 

 

2.2.1. Лексико-семантичне мікрополе «турнір» 

ЛСМП «турнір» складають 198 одиниць (39 %) тенісної лексики, які 

слугують на позначення формату турнірів, регламенту гри та суддівства. Ядро 

мікрополя становлять 113 термінів (57 %) на позначення: 1) статусу гравців: 

перший сіяний – гравець, посіяний під першим номером; тинейджер (англ. 

teenager) – вікова категорія для юнаків і дівчат до 18 років; 2) категорії 

турніру: олімпійська система – система розіграшу, за якою учасник вибуває з 

турніру після першої ж поразки; сателіт (англ. Satellite) – найнижчий за 

рівнем турнір для професіоналів-початківців; 3) ігрових ситуацій: вибір сторін 

– ситуація, за якої гравець, що виграв жеребкування, за бажанням обирає або 

право розпочати перший гейм з певного боку корту, або право першої подачі; 

геймбол (англ. game boll) – одне очко, що відділяє від перемоги в геймі; 

4) процедури змагань: коло змагань – етап змагань, що складається з серії 

матчів;  посів – розміщення найбільш сильних учасників турніру за позиціями 

турнірної сітки з метою запобігання їх зустрічі між собою на початкових 

етапах змагань; 5) суддівських рішень: подвійна помилка – дві поспіль невдалі 

спроби увести м’яч у гру, що означає втрату очка; правильний м’яч – рішення 

судді чи гравців (за самостійного суддівства) про потрапляння м’яча в корт 

після з’ясування (у спірній ситуації) точного місця його приземлення. 
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Особливу групу становлять терміни на позначення суддівських вигуків, 

які, маючи додаткові модальні характеристики, не відповідають такій важливій 

вимозі до наукових термінів, як відсутність емоційної компоненти. Правила 

забороняють гравцям, тренерам, глядачам супроводжувати гру будь-якими 

репліками-коментарями чи вигуками. На це мають право лише судді, які 

здійснюють голосовий супровід матчу голосним й чіткими вигуками та 

репліками, використовуючи інвентар тенісизмів, визначений процедурою [33].  

Супровід тенісного матчу здійснюється на міжнародних змаганнях 

англійською мовою, а на змаганнях  на внутрішніх з змаганнях – мовою певної 

країни. З огляду на це в українській мові виробилася система вербальних 

знаків, які включають суддівські вигуки на адресу гравців, суддівські репліки, 

звернені до глядачів, як-от: «Сітка!»; «Більше!», «Грати!». Так у межах 

ЛСМП «турнір» реалізується імперативна функція тенісної лексики. 

П. С. Дудик зазначає: «Вигуки об’єктивно залежні від інтонації, міміки і 

жестів, які, у свою чергу, можуть виявлятися в них багатше й очевидніше, ніж у 

словах інших частин мови. Коли, наприклад, при читанні не відтворюються 

природні для вигуку інтонації й відповідні жестово-мімічні порухи мовця, то 

вигук втрачає виразність і функціональність» [12, с. 354]. Це має вияв і в 

тенісній термінології: процедури та обов’язки суддів окреслюють систему 

жестів, які супроводжують терміни-вигуки, є вторинними щодо них або ж 

існують у вигляді знаків, які не потребують вербального супроводу. 

Проілюструймо тезу уривком з документа, що визначає процедури та обов’язки 

суддів: 1. «Аут» або «Помилка»: рука повністю простягнута вбік, указуючи 

напрямок, у якому м’яч був; «Аут» чи «Фолт»: долоня руки повернута до 

Судді на вишці, пальці витягнуті й з’єднані. Жест ніколи не повинен 

використовуватися замість усного вигуку. Жест є додатковим і вторинним 

щодо вигуку «Аут» або «Фолт» [33]. 

Структура мікрополя суттєво розгалужується за рахунок напівпериферії –

номенклатурних назв, яких нараховуємо 60 (31 % складу мікрополя), 

наприклад, гравець-професіонал – тенісист, для якого участь у змаганнях є 
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професією; жеребкування – процедура витягування жереба учасниками 

змагань, що не були посіяні, з метою розстановки в турнірній таблиці.  

Наявність значної кількості номенклатури визначає специфіку означеного 

ЛСМП. Номени презентують одиниці на позначення категорії турніру та назв 

тенісних асоціацій: авторизація турніру – підтвердження статусу турніру 

між організатором турніру, підрозділом та офісом Федерації тенісу України 

(ФТУ); Кубок Федерації (англ. Federation Cup) – неофіційний чемпіонат світу 

серед національних жіночих команд; Федерація тенісу України (ФТУ) – 

всеукраїнська громадська організація, головним статутним завданням якої є 

розвиток тенісу в Україні.  

Серед власних одиниць номенклатури увагу привертає «Великий 

шолом» – помилковий термін, що потрапив до української унаслідок 

запозичення англійського Grand Slam через посередництво російської 

«Большой Шлем». Насправді слово slam до українського «шолом» не має 

жодного стосунку, означаючи «сильний удар», «шлем» (у картярстві є подібний 

термін). Уживаний у російській мові як «шлем» (можна було залишити і 

«слем»), він зазнав гіперкорекції в українському перекладі [43].  

На периферії ЛСМП перебуває професійний сленг (17 одиниць; 8 %), 

наприклад, водокачка – турнір, що не дає багато очків; пендос – відкритий 

чемпіонат США. Інколи межі між терміном і сленгом є аморфними, як-от у 

ситуації з тенісизмом бейджел (англ. bagel), який є синонімічним до питомого 

сленгового слова баранка – ситуація, коли сет закінчується з рахунком 6:0. 

Сленговий характер англійської одиниці не заважає її активному використанню 

як у розмовному, так і в писемному мовленні [42]. Найменше в структурі 

мікрополя представлено фразеологізмів (8 одиниць; 4 %), зокрема золотий 

сет – сет, виграний без втрати очок як на своїй подачі, так і на подачі 

суперника; зробити гейм – виграти гейм на подачі суперника. 

Отже, теніс – ігровий вид спорту із суворою ієрархією, що ґрунтується на 

реалізації регламентованих правилами ігрових ситуацій та суворому таймінгу 

тенісних матчів. Ця ігрова модель отримує підтвердження у функційному 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%BC
https://en.wikipedia.org/wiki/Bagel
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%82_(%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%82_(%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81)
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аспекті, утілившись у ЛСМП «турнір», яке посідає вагому позицію в структурі 

ЛСП «теніс». Центр ЛСНП становлять терміни (56 %), значним прошарком 

номенів представлено перехідну зону між центром і периферією (31 %). На 

периферії перебувають тенісний сленг (8 %) та фразеологія (4 %).  

 

2.2.2. Лексико-семантичне мікрополе «тенісний інвентар» 

Гра в теніс вимагає обладнаного місця для гри, спеціального приладдя та 

екіпіровки. Відповідно, виникає група термінів та їхніх еквівалентів на 

позначення цих понять. До ЛСМП «тенісний інвентар» зараховуємо 

91 тенісизм, що становить лише 17 % ЛСП «теніс».  

Мікрополе організовується навколо ядра, яке становлять 58 термінів 

(66 % мікрополя). Терміни дають вказівку по-перше, на тип корту, його 

зонування та атрибути: забіг – простір за межами ігрового майданчика для 

забігання гравців, тобто ділянки майданчика між задніми чи боковими лініями 

та його огорожею; гармата тенісна – спеціальне пристосування для 

«вистрілювання» м’ячів з різною швидкістю, висотою і спрямуванням (як 

правило, за визначеною програмою). По-друге, позначають екіпіровку тенісиста, 

основним елементом якої є ракетка: м’яч тенісний – порожниста гумова куля 

діаметром 6,7 см з білою хвилеподібною лінією, обтягнена жовтою повстю, 

яка модифікує аеродинамічні можливості м’яча; ігрова пляма ракетки – 

центральна зона струнної поверхні, яка при контакті з м’ячем забезпечує 

ігрові якості ракетки: сила, точність і комфорт удару. 

Перехідну зону між центром та периферією становлять 25 номінативних 

назв (29 %), серед яких переважають назви тенісних аксесуарів і предметів 

одягу тенісиста: тенісна бандана – пов’язка на голові тенісиста, призначена 

для запобігання скочування крапель поту з лоба на очі; дрес-код (англ. dress-

code) – список вимог щодо форми одягу гравця, розділ у «Кодексі поведінки 

гравця»; мідсайз (англ. midsize) – середній розмір голівки ракетки тощо. 

Маргінес мікрополя становить незначна кількість одиниць тенісного 

сленгу (6 сленгізмів; 3 %), серед них: бампер – передня частина ракетки. 
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болбой (англ. ballboy) – хлопчик, що підбирає м’ячі. Периферія поля має 

фразеологічні вкраплення (2 одиниці; 2 %): повільний корт – корт з 

покриттям, від якого через високе тертя м’яч відскакує повільно.  

Отже, теніс вимагає обладнаного місця для гри, спеціального приладдя та 

екіпіровки. Відповідно, існує група термінів та їхніх еквівалентів на позначення 

тенісного інвентарю. До складу мікрополя ЛСМП «тенісний інвентар» входить 

незначна кількість тенісизмів, які становлять 17 % зібраного словника. ЛСМП 

представляє собою типову структуру, де домінують терміни ядра (66 %); 

третину мікрополя становить напівпериферійна зона, представлена номенами 

(29 %); водночас семантика поля не передбачає функціонування значної 

кількості периферійних одиниць – тенісного сленгу (3 % ) та фразеології (2 %).  

 

2.2.3. Лексико-семантичне мікрополе «техніка й тактика гри»  

Це лексико-семантичне мікрополе переважає в структурі ЛСП «теніс». 

Сюди відносимо 224 одиниці, що становить 44 % тенісизмів. Домінантна 

позиція мікрополя визначається насамперед тим, що теніс – ігровий вид спорту; 

для учасника гри в теніс необхідна різнобічна фізична підготовка, яка 

передбачає виконання різноманітних рухів (біг, нахили, стрибки, удари). 

Водночас теніс можна вважати інтелектуальною грою, бо часто перемога 

визначається не тільки фізичними кондиціями гравця, стільки його вмінням 

вибудувати стратегію гри та грамотно реалізувати тактичні комбінації.  

У структурі ЛСМП превалює ядерна зона, представлена 139 термінами 

(72 %  мікрополя). Тут реалізується переважно сигніфікативна функція тенісної 

лексики, яка «полягає в здатності виражати й називати поняття, чітко 

окреслюючи його межі» [21, с. 43]. Прихильники прескриптивного 

термінознавства, виходячи з ними ж створених вимог до терміна, убачали в цій 

функції одну з найголовніших рис, що відрізняє термін від звичайного слова.  

Упадає в око, що, більшість термінів ЛСМП «техніка і тактика гри» не є 

універсальними для ігрових видів спорту, вони обслуговують лише сферу 

тенісу. Центр мікрополя становлять одиниці на позначення техніки гри та 



31 

деталізації стратегії виступів, способів дій, тактичних комбінацій і технічних 

прийомів, які тенісист планує використовувати в конкретних ігрових ситуаціях:  

1) робота ніг: закрита стійка – позиція ніг, при якій корпус тенісиста 

розміщується боком до напрямку польоту м’яча; чек-степ (англ. cheсk-step) – 

один з різновидів руху ніг, за якого гравець під час удару відштовхується 

однією ногою, а закінчує ударний рух приземленням на обидві ноги; 

2) хват ракетки: західна хватка – хватка, при виконанні якої долоня 

перебуває під руків’ям ракетки; закрита ракетка – позиція ракетки, за якої 

площина струн знаходиться під гострим кутом до лінії польоту м’яча;  

3) удар: слайс (англ. slice) – різновид різаного удару з додатковою 

боковою відкруткою, коли м’яч у польоті відхиляється вбік від прямолінійної 

траєкторії; удар з льоту – удар по м’ячу до його торкання поверхні корту; 

4) подача: гвинтова подача – подача з одночасним боковим і верхнім 

обертанням м’яча, що надає йому високого відскоку з відхиленням убік; ейс 

(англ. ace) – подача навиліт, виконана в такий спосіб, що гравець, який приймає 

подачу, не встигає торкнутися ракеткою м’яча; 

5) деталізація стратегії виступів: камбек (англ. сame back, comeback) – 

ситуація, коли в ході матчу безнадійно відстаючи в рахунку, гравець або пара 

переламує хід поєдинку й отримує перемогу; позиційна гра – розігрування 

кожного удару з метою створити труднощі в обороні суперника можливостей 

застосовувати звичну для нього тактику гри. 

6) тактичні комбінації: гра на задній лінії – гра переважно на задній лінії 

корту; перехват – у парній грі дія тенісиста, який перебуває біля сітки, що 

базується на несподіваному переміщенні гравця в зону контролю партнера з 

метою відіграти спрямований суперником м’яч, який летить по діагоналі. 

Специфіку мікрополя становить відносно вузька перехідна зона між 

ядром і периферією. Напівпериферію презентує 21 номен (11 %). Як видно, 

серед функцій одиниць мікрополя «техніка й тактика гри» особлива роль 

відведена сигніфікативній. Це виявляється ще й у тому, що межі між 

номенклатурними знаками й термінами цього мікрополя дуже розмиті. До 



32 

номенклатури відносимо такі одиниці: робота ніг – рух ніг, необхідний для 

обрання правильної позиції при виконанні конкретного удару; комфортна зона 

удару – інтервал по висоті, протягом якого найбільш зручно бити по м’ячу (для 

більшості гравців – від середини гомілки до грудей) тощо. 

Очевидно, той факт, що в мовленні тренерів, спортсменів, коментаторів 

превалює саме ця група лексики, визначає активність емоційно-оцінної 

компоненти мікрополя «техніка й тактика гри». 49 одиниць периферії 

мікрополя репрезентують тенісний сленг (14 %). Це високий показник, 

порівняно з іншими мікрополями. Наприклад, дворучник – гравець, що 

використовує дворучну хватку; качала – гравець, для якого основним стилем 

гри є «качання» м’яча з метою вивести суперника зі стану рівноваги або 

знесилити його, відбиваючи будь-які м’ячі несильними дуго видними ударами; 

пінка – груба помилка (промах) при прийомі легкого м’яча тощо. 

Традиційно невеликою кількістю одиниць представлений ще один клас 

периферійної лексики – фразеологія (15 одиниць, 3 % мікрополя): прочитати 

удар – спрогнозувати напрямок удару суперника; піймати удар – відновити 

техніку й таймінг удару після тривалої паузи в грі; здати матч – навмисне 

програти матч; гарячий удар – ексцентричний завершальний удар та ін. 

Отже, ЛСМП «техніка й тактика гри» посідає чільне місце (44 %) у 

структурі ЛСП «теніс». Ядро представлене значною кількістю термінів (72 %), 

серед яких домінують одиниці на позначення різноманітних ударів, бо, 

зрештою, сенс самої гри в теніс –  виконати удар, перекинувши ракеткою м’яч 

через сітку на бік партнера так, щоб м’яч упав у межах майданчика суперника і 

той не зміг його відбити. Номени складають лише 11 % напівпериферійної зони 

мікрополя, тоді як 17 % поля становить периферія, активно репрезентована 

тенісним сленгом (14 %) і традиційно найменш представленим класом 

тенісизмів – фразеологією (3 %).  
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Висновки до Розділу 2 

До тенісизмів належать одиниці різних класів: терміни, номенклатурні 

назви, тенісний сленг, фразеологія. Межі між цими класами розмиті, що 

виявляється в розширенні функцій ядра тенісної лексики – термінів, які, крім 

номінативної та сигніфікативної, виконують також кумулятивну, експресивну й 

почасти імперативну функції.  

Тенісна лексика репрезентує собою складне лексико-семантичне 

утворення, розгляд якого здійснювався за принципом лексико-семантичного 

поля з базовим поняттям «теніс». В основу покладено принцип узуальності, 

завдяки якому обсяг ЛСП визначається на підставі аналізу словникових 

дефініцій. Аналіз 513 одиниць ЛСП «теніс» дав змогу в його структурі 

диференціювати лексико-семантичні мікрополя «турнір», «тенісний інвентар», 

«техніка й тактика гри»; кожне з них має ієрархічну будову, центр якої 

становлять терміни, напівпериферію – номени, периферію – тенісний сленг та 

одиниці фразеологічного типу. 

У структурі ЛСП «теніс» домінує ЛСМП «техніка й тактика гри», що 

виявляється не лише в кількісному складі (44 % аналізованих у роботі 

тенісизмів), а й в експансії його ядерної зони, яка становить 72 % мікрополя. 

Напівпериферія представлена 11 % номенклатурних назв, тоді як периферія 

розширюється за рахунок тенісного сленгу (14 %) та 3 % фразеологізмів. 

Значною кількістю назв представлене ЛСМП «турнір». Його ядро 

становить 56 % тенісизмів, які кваліфікуємо як терміни. Значним прошарком 

номенів представлено перехідну зону між центром і периферією (31 %), а на 

периферії перебувають тенісний сленг (8 %) та фразеологія (4 %).  

Найменш представлене в структурі поля ЛСМП «тенісний інвентар». 

Його склад не виявляє значних особливостей. У центрі мікрополя перебувають 

терміни (66 %), досить значну перехідну зону (29 %) між центром і периферією 

репрезентують номенклатурні знаки, тоді як маргінес мікрополя складають 3 % 

одиниць тенісного сленгу та  2% одиниць фразеологічного типу. 
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ВИСНОВКИ 

1. Українська лексика великого тенісу характеризується низкою 

історично зумовлених проблем, серед яких гостра необхідність створення 

національних термінологічних стандартів та укладання словників. Сучасний 

стан української тенісної термінології визначає низка чинників, серед яких 

екстралінгвальні (відносно молодий вік цього виду спорту в Україні; 

окремішній розвиток термінології у Східній та Західній Україні; процеси 

лінгвоциду української мови; інтернаціоналізація термінології) і лінгвальні 

(необґрунтоване зловживання англіцизмами; відсутність стандартизації та 

кодифікації термінів; проблеми перекладу тенісної лексики). 

2. Застосувавши накопичувально-описовий підхід, який передбачає 

опрацювання доступних термінологічних словників інших мов; шляхом 

вивчення нормативних документів та методичних джерел, які знайомлять з 

технікою, тренувальним процесом і правилами гри в теніс; методом 

безпосереднього спостереження за мовою тенісистів ми зібрали, упорядкували 

та дефінували інвентар одиниць, що обслуговують сферу тенісу. Укладений 

словник тенісної лексики містить 487 словникових статей. 

3. Тенісна лексика (тенісизми) репрезентує собою складне лексико-

семантичне утворення, що характеризується поліфункційністю, а також 

системними, логічними та ієрархічними зв’язками. Лексико-семантичне поле 

«теніс» представлене 513 одиницями, які належать до різних класів спеціальної 

лексики. Ядро ЛСП становлять терміни  (310 одиниць; 60 %), до напівпериферії 

належать 106 номенів (21 %), на периферії поля перебувають спеціальний сленг 

(72 одиниці; 14 %) і фразеологія (25 одиниць; 5 %).  Межі між різними класами 

тенісної лексики аморфні, оскільки терміносистема тенісу вирізняється 

відсутністю суворої регламентації, недостатньою відмежованістю від 

загальновживаної лексики, емоційно-оцінним характером найменувань, 

наявністю значної кількості синонімів, ідіоматичністю та просторічністю. 

4. За основу ЛСП «теніс» узято принцип узуальності, завдяки якому обсяг 

ЛСП з достатнім ступенем повноти визначається шляхом аналізу словникових 
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дефініцій, на підставі яких робиться відмежування мовного значення від інших. 

Це спричинило  необхідність членувати ЛСП «теніс» на дрібніші утворення – 

лексико-семантичні мікрополя «техніка й тактика гри», «турнір», «тенісний 

інвентар»,  а в межах мікрополя виділяти семантичні групи.  

5. ЛСМП «техніка й тактика гри» становить найбільшу за обсягом 

(224 тенісизми; 44 %) і функціями частину ЛСП «теніс». У семантичному плані 

воно охоплює елементи тенісної техніки (роботу ніг, хват ракетки, різновиди 

ударів, подач); особливості тенісної тактики (деталізацію стратегії виступів, 

тактичні комбінації, технічні прийоми). У структурі ЛСМП експансує ядро –

139 термінів, що складають 72 % мікрополя. Специфікою мікрополя є відносно 

вузька перехідна зона між ядром і периферією, представлена 21 номеном (11 % 

мікрополя), тоді як на периферії функціонує значна кількість тенісного сленгу 

(50 одиниць; 14 %) та 15 фразеологічних одиниць (3 %), які увиразнюють 

експресивну функцію тенісизмів цього ЛСМП. 

6. Значний пласт тенісної лексики відносимо до ЛСМП «турнір» 

(198 тенісизмів; 38 %). 113 одиниць (57 %) кваліфікуємо як тенісні терміни на 

позначення регламенту, процедури турнірів та ігрових ситуацій. Особливу 

групу становлять суддівські вигуки, які хоч і відносяться до термінів, проте 

виявляють додаткову імперативну функцію. Трохи менше третини поля (30 %) є 

його напівпериферією, яку репрезентують 60 одиниць номінативної лексики, 

що називають формат і категорії турнірів. На периферії ЛСМП перебувають 

17 одиниць сленгу (8 %) та 8 фразеологізмів (4 % структури мікрополя).  

7. ЛСМП «тенісний інвентар», куди зараховуємо одиниці на позначення 

атрибутів тенісного корту та екіпіровки тенісистів, найменш представлене в 

структурі ЛСП «теніс» (91 тенісизм; 18%). Його склад не виявляє особливостей. 

У центрі мікрополя перебувають 58 термінів (66 %), досить зачну перехідну 

зону між центром і периферією репрезентують номенклатурні знаки 

(25 одиниць; 29 %), тоді як маргінес мікрополя складають 6 одиниць (3 %) 

тенісного сленгу та  ідіоматичні вкраплення ( 2 фразеологізми; 2%). 
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ДОДАТОК А 

ІЛЮСТРАЦІЇ ДО КНИГИ І. БОБЕРСЬКОГО «ЗАБАВИ І ГРИ РУХОВІ. 

ЧАСТЬ IV. СИТКІВКА» (ЛЬВІВ, 1909) 

 

 

Рис. А.1.1. Титульні сторінки книги І. Боберського «Забави і гри рухові. 

Часть ІV. Ситківка» (Львів, 1909). 

 

Рис. А.1.2. Гра на Львівському ситківковому корті. 



 

ДОДАТОК Б 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ТЕНІС» 

 

Рис. Б.1. Структура ЛСП «теніс» 
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ДОДАТОК В 

РЕЄСТР ТЕНІСНИЙ СЛЕНГ 

 

Австралійка – розстановка партнерів у парній грі на їхній подачі, за якої обидва 

гравці знаходяться на одному боці своєї частини корту (застосовується, коли 

суперник при прийомі подачі використовує крос). 

Американка – гра одного тенісиста проти двох, коли два гравці грають на 

майданчику з розміткою для парної гри, одиночник – на майданчику з розміткою 

для одиночної гри. 

Бампер – передня частина ракетки.  

Баранка – сет, у якому один з суперників не зміг виграти жодного гейму.  

Бігунець – гравець, що намагається перебігати суперника й при цьому неякісно 

відбиває удари.  

Болгьорл (англ. Ballgirl) – дівчинка, яка збирає та подає м’ячі в паузах між 

розіграшами очка або невдалою першою подачею.  

Болбой (англ. Ballboy) – хлопчик, що підбирає м’ячі.  

Брейканути – виграти гейм при подачі суперника.  

Виставка – показовий матч або невеликий турнір, за участь у якому гравці 

отримують від організаторів наперед визначену грошову  нагороду. 

Вишочник – суддя на вишці. 

Водокачка – турнір, що не дає багато очків. 

Волокуша – пристосування для рівномірного розподілу крихт і видалення слідів 

від м’яча й взуття на поверхні корту.  

Вихід з удару – рух тенісиста відразу після завершення удару. 

Вхід у м’яч – рух тенісиста під час удару, спрямований назустріч м’ячу, що дає 

змогу збільшити потужність удару за рахунок збільшення кінетичної енергії руху 

тіла. 

Вхід в удар – рух тенісиста перед прийняттям позиції удару, пов’язаний з 

підбором ніг для виконання удару, один з елементів техніки руху по корту. 

Гладилка – т. с. волокуша. 
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Глина –  ґрунтовый корт. 

Ґрунтовик – тенісист, який надає перевагу грі на ґрунтових кортах і досягає в 

цьому високих результатів. 

Дворучник – гравець, що використовує дворучну хватку. 

Драйв (англ. Drive) ‒ сильний замашний удар. 

Дріт – жорсткі багатоволокнисті струни, виготовлені з поліестру. 

Жаб’ятник – закритий корт паризького спортивного комплексу «Берсі». 

Зарізати – виконати різаний удар з дуже сильним зворотним обертанням м’яча, 

унаслідок чого він після відскоку має дуже низьку траєкторію. 

Здати матч – навмисне програти матч.  

Злив – легкий проиграш. 

Зіскочити – врятуватися від очевидного програшу. 

Ейсити – виконувати ейси (подачі навиліт). 

Ейсомет – гравець, що спеціалізується на виконанні ейсів. 

Качала – гравець, для якого основним стилем гри є «качання» м’яча з метою 

вивести суперника зі стану рівноваги або знесилити його, відбиваючи будь-які 

м’ячі несильними дуго видними ударами. 

Качання – стиль або тактика гри, за якої кожен із суперників спрямовує м’яч 

високо над сіткою і в центр корту, боячись помилитися. 

Квал – кваліфікаційний турнір. 

Кіксанути – невдало вдарити. 

Клініка – показове тренування професійного гравця з юними тенісистами або 

відкритий урок. 

Лікоть тенісиста – т. с., що латеральний епікондиліт.  

Ложка – подача знизу. 

Мандраж – стан нервового напруження перед змаганнями, в основі якого страх 

програти, помилитися. 

Матрац – струнна поверхня ракетки з дуже слабкою натяжкою струн. 

Напівгірка – висока траєкторія м’яча. 
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Напівсвічка – т. с. що напівгірка. 

Обводка – обвідний удар, тобто удар, при якому супернику, що знаходиться біля 

сітки, важко перехопити м’яч. 

Одноручник – гравець, що б’є однією рукою як справа, так і зліва. 

Орги – організатори турнірів. 

Падаван – тенісист, який володіє потужною подачею, при цьому не виявляючи 

інших ігрових якостей. 

Пендос – відкритий чемпіонат США. 

Перекидка – гра без рахунку із задньої лінії без особливих фізичних зусиль. 

Перехватчик – гравець у парі, який часто виконує перехват м’яча. 

Петля – петлеподібний замах 

Підставка – блокувальний удар. 

Пінка – груба помилка (промах) при прийомі легкого м’яча. 

Пісок – ґрунтовий корт. 

Плюшка – м’яч, що слабко летить, але має високу траєкторію.  

Подача в «Ті» – подача в кут, утворений лінією подачі й центральною лінією 

подачі, які формують фігуру, схожу на тукву «Т». 

Прихована баранка – поразка в сеті, коли гравець, вигравши перші гейми, не 

зміг виграти шість або сім останніх геймів підряд. 

Проводка – супровід м’яча. 

Просунутий гравець – непрофесійний тенісист, що володіє належною технікою 

гри й має певний турнірний досвід.  

Протихід – удар упротихід. 

«Пушечна» подача – надзвичайно різка, швидка й плоска подача. 

Ралі – довгий розіграш. 

Рейт – рейтинг. 

Різак – різаний удар. 

Розводити – направляти м’ячі в різні боки корту, спонукаючи суперника бігати з 

боку в бік. 

Розніжка – т. с. що доскок 
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Свічка – високий далекий удар, який може бути виконаний з будь-якого боку, 

навіть з льоту з метою направити м’яч над суперником у той момент, коли він 

максимально наблизиться до сітки. 

Серв – сервіс, подача 

Сіточник – 1) тенісист, який надає перевагу грі біля сітки; 2) у парній грі 

тенісист, що розміщується біля сітки. 

Сопля – повернення м’яча на бік суперника, коли м’яч зачіпає трос сітки. 

Тенісний лікоть – т. с., що лікоть тенісиста. 

Топ-десятка – список десяти лідерів світового тенісу (дослівно «верхня 

десятка»).  

Удар на паузі – удар, що передбачає невелику затримку (паузу) на фазі замаху з 

метою проаналізувати дії суперника й виконати удар у несподіваному для 

суперника напрямку, як правило, упротихід. 

Укоротка – короткий удар. 

Фора – т. с., що гандикап (початкова перевага, яку сильний гравець дає 

слабшому супернику з метою урівняти шанси на перемогу).  

Чокінг (англ. Choking) – т. с., що мандраж.  

https://tennis-i.com/tennisnaya-entsiklopediya/interesnye-fakty/ezhegodnyj-rejting-top-10-nachinaya-s-1914-goda.html
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ДОДАТОК Г 

ТЕНІСИЗМИ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО ТИПУ  

 

Вільна карта (англ. Wild сard) – спеціальний допуск (дослівно «випадкова 

карта»), що видається організаторами змагання: молодому перспективному 

гравцю для участі в основній сітці; заслуженому гравцю, що має низький рейтинг 

через пропуск великої кількості турнірів не з його вини; заслуженому гравцю, що 

вчасно не подав заявку на участь у турнірі, а згодом вирішив брати участь у 

ньому. 

Вести перед з брейком – перемагати в сеті за геймами, зробивши брейк. 

Виграш всуху – сет, у якому один із суперників не зумів виграти жодного гейму 

(0:6); т. с., що баранка. 

В одні ворота – легка поразка. 

Гарячий удар (англ. hot shot) – незвичайний ексцентричний завершальний удар.  

Гострий м’яч – м’яч, спрямований по діагоналі під гострим кутом. 

Здати матч – навмисне програти матч. 

Золотий сет – сет, виграний без втрати очків як на своїй подачі, так і на подачі 

суперника; або 24 очки з 24 можливих. 

Зробити гейм –  узяти гейм на подачі суперника.  

Коронний удар – удар, при якому гравець майже не помиляється і здобуває 

більшу кількість очків. 

Лакі лузер (англ. Lucky loser) – досл. «щасливий невдаха», гравець, який 

програв у кваліфікаційних змаганнях, але уміщений в основну сітку турніру 

внаслідок вакансії, що з’явилася там. 

Мертвий м’яч – м’яч, спрямований поза зоною досягнення суперника. 

М’яч сів – м’яч, що після відскоку отримав непрогнозовуно низьку траєкторію.  

Піймати удар – відновити техніку й таймінг удару після тривалої паузи в грі. 

Повільний корт – корт з покриттям (ґрунтовим чи килимовим), від якого через 

високе тертя м’яч відскакує з невисокою швидкістю.  



49 

 

Подати на матч – ситуація, за якої рахунок у матчі (за сетами, в сеті, у геймі) 

складається в такий спосіб, що в разі виграшу очка гравець, що подає, стає 

переможцем матчу. 

Потрапив прямо на лопату – легкий для суперника м’яч, який зазвичай дає 

можливість виконати виграшний удар. 

Причесати м’яч – рух ракетки при виконанні крученого удару. 

Прочитати удар – спрогнозувати напрямок удару суперника. 

Сухий сет – сет, у якому один із суперників не зумів виграти жодного гейму 

(0:6). 

Убити м’яч  – разіграти м’яч сильним ударом без будь-яких шансів для 

суперника відіграти очко. 

Чесна гра (англ. fair play) – етичні й моральні принципи чесної боротьби 

(благородне ставлення до суперника; повага до рішення суддів; емоційна 

стриманість), що виключають дії, спрямовані на досягнення цілі за будь-яку ціну.  

Читати удар – передбачати, куди суперник спрямує м’яч як на інтуїтивному 

рівні, так і за рахунок спостереження за деякими особливостями виконання 

удару. 

Чуття м’яча – психофізичне відчуття удару як єдиного цілого, що базується на 

правильному балансі й таймінгу; навички володіння м’ячем: уроджені й придбані 

завдяки тренуванням та ігровій практиці. 

Швидкий корт – корт, з покриттям (трав’яним, бетонним, синтетичним, 

дерев’яним), від якого м’яч відскакує швидко.  
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ДОДАТОК Д 

СЛОВНИК ТЕНІСНОЇ ЛЕКСИКИ 

 

А 

Австралійка – розстановка партнерів у парній грі на їхній подачі, за якої обидва 

гравці знаходяться на одному боці своєї частини корту  

Авторизація гравця – підтвердження статусу гравця.  

Авторизація турніру – узгодження статусу турніру між організатором, 

підрозділом та офісом Федерації тенісу України.  

Аеродинаміка ракетки – обтічність ракетки, що визначає здатність долати 

супротив повітря та позитивно впливає на маневреність ракетки. 

Альтернатива – гравці, не вміщені до попередніх списків кваліфікації та 

основної сітки.  

Американка –  гра одного тенісиста проти двох, коли два гравці грають на 

майданчику з розміткою для парної гри, а одиночник – на майданчику з 

розміткою для одиночної гри. 

Амплітуда замаху – максимальна довжина відведення ракетки назад у 

початковій фазі удару. 

АТР (англ. Association of Tennis Professionals) – з 1972 року керівний орган 

професійного чоловічого тенісу з індивідуальним членством.  

ATP тур (англ. ATP Tour) – щорічна марафонська серія професійних турнірів, 

яка відбувалася протягом 1990–1999 рр. 

Аут (англ. оut) – 1) неігровий простір за рамками обмежувальних ліній корту; 

2) ситуація «поза грою», коли м’яч вилетів за межі корту; 3) (Out!), вигук судді 

на лінії, що фіксує факт приземлення м’яча за межами тенісного майданчика, а 

при подачі – відсутність потрапляння в бажаний квадрат.  

 

Б 

Базова лінія – обмежувальна повздовжня лінія в торці корту. 

Баланс ракетки – цент тяжіння ракетки відносно геометричного центру. 
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Баланс нейтральний – центр тяжіння ракетки збігається з геометричним 

центром. 

Баланс у голівку – зміщений у бік обода баланс ракетки. 

Баланс у ручку – баланс ракетки, зміщений у бік ручки. 

Бампер  –  передня частина ракетки.  

Баранка – ситуація, коли сет закінчується з рахунком 6:0.  

Бейджел (англ. bagel) – т. с., що баранка.  

Бейслайнер (англ. Beyslayner) – гравець, що надає перевагу грі на задній лінії й 

за рахунок правильного вибору напрямку обертання м’яча досягає помилок 

суперника.  

Бейслайнер атакувального плану – гравець, що надає перевагу атаці під час 

гри на задній лінії. 

Бейслайнер захисного плану – гравець, що надає перевагу захисним діям під 

час гри на задній лінії. 

Бекспін (англ. Backspin) – удар с нижнім обертанням, підрізання. 

Бекхенд (англ. Backhand) – удар зліва по м’ячу, що відскочив, при якому кисть, 

що стискує ракетку, звернена до м’яча зовнішнім боком (для лівші це удар 

справа). 

Бігунець – гравець, що намагається перебігати суперника й при цьому неякісно 

відбиває удари.  

Більше! (англ. Advantage!) – оголошення про ситуацію в грі, коли гравець 

набирає в розіграші очко після рахунку рівно (40–40). 

Біокінетичний ланцюг – системно пов’язана сукупність ланок тіла й тенісної 

ракетки. 

Біомеханічна система – системна сукупність опорно-рухового апарату, систем 

енергозабезпечення й компонентів нервової системи тенісиста. 

Бічна лінія для одиночної гри – бічна лінія розмітки для одиночної гри. 

Бічна лінія для парної гри – бічна лінія розмітки для парної гри. 

Блок-волей (англ. Block-volley) – блокувальний удар з льоту. 

https://tennis-i.com/tennisnaya-entsiklopediya/dlya-lyuboznatelnykh/nazvaniya-chastej-i-detalej-tennisnoj-raketki-prinyatye-itf.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Bagel
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Блокувальний удар – удар, виконаний жорстким зап’ястком і практично без 

замаху. 

Болгьорл (англ. Ballgirl) – дівчинка, яка збирає та подає м’ячі в паузах між 

розіграшами очка або невдалою першою подачею.  

Болбой (англ. Ballboy) – хлопчик, що підбирає м’яч в паузах між розіграшами 

очка або невдалою першою подачею і.  

Брейк (англ. Break) – 1) ситуація, коли гравець виграє гейм при подачі 

суперника; 2) визначена правилами перерва в грі при зміні сторін або між сетами. 

Брейк-пойнт (англ. Break point) – останній м’яч у геймі, виграний гравцем, що 

подає або гравцем, що приймає. 

 

В 

Ваго-динамічні властивості ракетки – вага, баланс та інерція ракетки.  

Вайлд кард (англ. Wild сard) – «випадкова карта», спеціальний допуск, що 

видається організаторами змагання: молодому перспективному гравцеві для 

участі в основній сітці; заслуженому гравцеві, що має низький рейтинг через 

пропуск великої кількості турнірів не з його вини; заслуженому гравцеві, що 

вчасно не подав заявку на участь у турнірі, а згодом вирішив брати участь у 

ньому. 

Верхній край сітки –  верхній поздовжній край сітки, що для більшої чіткості 

прошивається білою тасьмою, завширшки 0,05–0,065 метра.  

Волокуша – пристосування, призначене для рівномірного розподілу піщаних 

крихт і видалення слідів м’яча та взуття з поверхні корту. 

Верхня десятка – десять провідних гравців національної чи світової класифікації 

(поточної або за результатами року).  

Вибивний удар – косий удар (подача), коли м’яч летить під гострим кутом за 

бокову лінію корту. 

Вибір сторін – ситуація, за якої гравець, що виграв жеребкування, за бажанням 

обирає або право розпочати перший гейм з певного боку корту, або право першої 

подачі. 
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Вилка – розщеплена частина шийки ракетки, яка своїми кінцями з’єднується з 

ободом ракетки. 

Вирішальний сет – сет, який грають за рахунку 1:1 чи 2:2 (у залежності від 

регламенту змагань) для визначення переможця матчу. 

Виставка – показовий матч або невеликий турнір, за участь у якому гравці 

отримують від організаторів наперед визначену грошову  винагороду. 

Висхідний м’яч – м’яч, що після відскоку лише набирає висоту й не досяг 

вершини своєї траєкторії польоту. 

Вихід до сітки – стрімке переміщення тенісиста до сітки з метою перехопити 

м’яч ударом з льоту. 

Вихід з удару – рух тенісиста відразу після завершення удару. 

Вихідна стійка – положення готовності прийнять м’яч перед ударом суперника. 

Вишечник – суддя на вишці. 

Віброгасник – невеликий пристрій з полімерного матеріалу, що кріпиться на 

струнах у нижній частині обода ракетки й призначений для гасіння вібрації струн 

після контакту м’яча зі струнною поверхнею. 

Відбиття м’яча – швидкий рух ракеткою назустріч м’ячу з метою спрямувати 

його через сітку на протилежний бік корту. 

Відкрита ракетка – позиція ракетки, за якої площина струн знаходиться під 

тупим кутом щодо лінії польоту м’яча, а верхній край ободу ракетки при ударі 

нахилений назад. 

Відкрита стійка – позиція ніг, за якої умовна лінія, що з’єднує носаки кросівок 

розташована паралельно до тенісної сітки.  

Відкритий турнір – змагання, у якому можуть беруть участь і професіонали, і 

аматори незалежно від громадянства, віку, членства в клубах. 

Відкритий чемпіонат Австралії (англ. Australian Open) – перший у сезоні з 

чотирьох турнірів «Великого шолома».  

Відкритий чемпіонат США (англ. US Open) – заключний календарний турнір 

серії «Великого шолома», національна першість США. 
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Відкритий чемпіонат Франції (англ. French Open) – один з турнірів «Великого 

шолома», неофіційна першість світу на ґрунтових кортах стадіону «Ролан 

Гаррос» (Париж).  

Відскік – відбиття м’яча під певним кутом, рикошет. 

Вільна карта – т. с., що вайлд-кард. 

Вімблдон (англ. Wimbledon) – найдавніший з турнірів «Великого шолома», що 

проводиться на трав’яних кортах з 1887 року.  

Віннер (англ. Winner) – 1) виграшний м’яч, який суперник не в змозі відбити; 

2) переможець у геймі, сеті, матчі, турнірі. 

Вісімка – тренувальна комбінація, за якої один гравець спрямовує м’яч по 

діагоналі корту, а інший – по лініях (нагадує зображення цифри «вісім»). 

Водокачка – турнір з невеликою кількістю очок. 

Волей (англ. Volley) – удар з льоту. 

ВТА (англ. WTA, повн. Women's Tennis Association) – жіноча тенісна асоціація. 

Вхід у м’яч – рух тенісиста під час удару, спрямований назустріч м’ячу, що дає 

змогу збільшити потужність удару за рахунок збільшення кінетичної енергії руху 

тіла. 

Вхід в удар – рух тенісиста перед прийняттям позиції удару, пов’язаний з 

підбором ніг для виконання удару, один з елементів техніки руху по корту. 

 

Г 

Гандикап (англ. Handicap) – початкова перевага, яку сильний гравець дає 

слабшому супернику з метою урівняти шанси на перемогу.  

Гармата тенісна – спеціальне пристосування для «вистрілювання» м’ячів з 

різною швидкістю, висотою і траєкторією (як правило, за визначеною 

програмою), що легко переміщується по корту й дає змогу імітувати різні ігрові 

ситуації. 

Гвинтова подача – подача з одночасним боковим і верхнім обертанням м’яча, 

що надає йому високого відскоку з відхиленням убік. 
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Гейм (англ. Game) – одиниця рахунку більш високого порядку, аніж очко: 

гравець (або команда) подає, доки не виявиться переможець гейму. 

Геймбол (англ. Game ball) – одне очко, що відділяє від перемоги в геймі. 

Гладилка – пристосування для вирівнювання поверхні корту. 

Глибина польоту м’яча – довжина горизонтальної проекції траєкторії польоту 

м’яча. 

Глибокий крос – т. с., що довгий крос. 

Глибокий м’яч – м’яч, спрямований під задню лінію. 

Глина –  ґрунтовий корт. 

Голівка ракетки – частина ракетки, переплетена струнами. 

Головний суддя турніру – найвища інстанція в розгляді питань тенісних правил 

на корті, особа, що ухвалює остаточні рішення. 

Горловина ракетки – частина ракетки між голівкою і ручкою. 

Гострий м’яч – м’яч, спрямований по діагоналі під гострим кутом. 

Готові? (англ. Ready?) – питання судді на вишці перед початком розіграшу 

першого м’яча в матчі. 

Гра з льоту – гра із застосуванням ударів з льоту, яку найчастіше 

використовують тенісисти, що надають перевагу атаці. 

Гра на задній лінії – гра переважно на задній лінії корту. 

Гра по місцю – уміння досить точно спрямовувати м’яч у призначену точку. 

Гравець – учасник гри в теніс.  

Гравець-професіонал – тенісист, для якого заняття ігровими видами спорту є 

професією. 

Грати! (англ. Play!) – команда, що сигналізує початок гри. 

 

 

Ґ 

Ґріп (англ. Grip) – базове обгортання ручки ракетки з натуральної шкіри або 

штучних матеріалів (товщиною 1,5–2,3 мм), яке намотується на каркас ручки та 

https://tennis-i.com/tennisnaya-entsiklopediya/tennisnaya-ekipirovka/aksessuary-dlya-tennisnykh-raketok-strun-i-myachej.html#Grip
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забезпечує комфортний і щільний контакт долоні з ручкою, поглинання поту, 

часткове гасіння вібрації  при контакті ракетки з м’ячем.  

Ґрунтовий корт  – тенісний майданчик, поверхня якого виготовлена з глини, 

подрібненої цегли або гірських порід.  

Ґрунтовик – тенісист, який надає перевагу грі на ґрунтових кортах і досягає при 

цьому високих результатів. 

 

Д 

Два! (англ. Two!) – оголошення судді, що у того, хто подає, залишилося ще дві 

подачі.  

Дворучна хватка – хватка ракетки двома руками, яку зазвичай використовують 

у бекхенді. 

Дворучний бекхенд – удар зліва, виконаний двома руками. 

Дворучний форхенд – удар справа, виконаний двома руками. 

Дворучник – гравець, що використовує дворучну хватку. 

Дедлайн (англ. Deadline) – остання дата подачі заявок на турніри.  

Держак ракетки – нижня частина ракетки, призначена для її тримання. 

Дефолт (англ. Default) – відсторонення гравця від участі в змаганні через 

порушення кодексу поведінки гравця. 

Дискваліфікація – позбавлення права брати участь у змаганнях протягом 

певного періоду, установленого компетентним спортивним органом.  

Дисциплінарний комітет ФТУ – комітет Федерації тенісу України, що приймає 

апеляції від гравців, до яких були застосовані штрафні санкції з боку головних 

суддів, призначає покарання за порушення Регламенту та робить висновки щодо 

доцільності покарань гравців, організаторів та суддів.  

Довгий крос – м’яч, косо спрямований  по довгій траєкторії чи по діагоналі. 

Доскік – збалансований рух, що представляє собою легкий стрибок, 

розподілений у часі в такий спосіб, щоб перебувати в повітрі в момент, коли 

суперник б’є по м’ячу.  
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Дотик! (англ. Net!) – вигук, що засвідчує ситуацію, коли: а) м’яч у грі торкнувся 

сітки; б) м’яч у грі торкнувся гравця; в) гравець, його одяг чи інвентар, що 

знаходиться в його руках, торкнувся половини корту супротивника.  

Доударна фаза удару – рух тенісиста, що починається після завершення замаху 

й продовжується до моменту контакту струнної поверхні ракетки з м’ячем. 

Драйв (англ. Drive) – сильний замашний удар. 

Драйв-воллей (англ. Drive-volley) – амашний удар з льоту, при якому м’ячу 

надають верхнього обертання; виконується до приземлення м’яча на бік корту 

тенісиста, що атакує, при цьому м’яч летить над сіткою дуже швидко й низько. 

Дрес-код (англ. Dress-code) –вимоги до форми одягу гравця в теніс.  

Дріт – жорсткі волокнисті струни, виготовлені з полієстру. 

Дроп-волей (англ. Drop-volley) – короткий удар з льоту. 

Дроп-шот (англ. Drop-shot) – короткий різаний удар по м’ячу, що має низький 

повільний відскік і часто летить у зворотному напрямку або різко вбік. 

Друга подача –  друга спроба пробити подачу, що надається гравцеві в разі 

невдалої першої подачі. 

 

Е 

Ейс (англ. Ace) – подача навиліт, виконана в такий спосіб, що гравець, який 

приймає подачу, не встигає торкнутися ракеткою м’яча. 

Ейс-мейкер (англ. Ace-maker) – гравець, що володіє потужною подачею та 

виконує велику кількість ейсів. 

Екстрадовга ракетка – ракетка, довжина якої перевищує 68,6 см.  

Епроуч (англ. Approach) – підготовчий удар, що передує запланованим 

атакувальним діям. 

 

Ж 

Жаб’ятник – закритий корт паризького спортивного комплексу «Берсі». 

Жеребкування – 1) процедура витягування жереба учасниками змагань, що не 

були посіяні, з метою розстановки учасників у турнірній таблиці; 2) процедура 
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підкидання монети перед початком матчу для визначення боку корту або права 

першої подачі. 

Жорстка кисть – т. с., що жорсткий зап’ясток. 

Жорсткий зап’ясток – напружений стан м’язів, що забезпечують нерухому 

позицію кисті руки.  

Жорсткі ноги – ноги, м’язи яких через утому втратили еластичність і пружність. 

Жорсткість ракетки – опір деформації (згинанню) під час контакту струнної 

поверхні ракетки з м’ячем. 

 

З 

Забіг – простір за межами ігрового майданчика для забігання гравців, що 

становить ділянку майданчика між задніми чи боковими лініями та його 

огорожею. 

Завершальна фаза удару – рухи тенісиста після ударної взаємодії ракетки з 

м’ячем, які мають інерційний характер. 

Задня лінія  – т. с., що базова лінія.  

Задня частина корту – частина корту, між задньою лінією та лінією подачі. 

Закрита ракетка – позиція ракетки, за якої площина струн знаходиться під 

гострим кутом до лінії польоту м’яча (верхній край ободу ракетки при ударі 

нахилений уперед). 

Закрита стійка – позиція ніг, за якої корпус тенісиста знаходиться боком до 

напрямку польоту м’яча. 

Замах – відведення ракетки назад до безпосереднього виконання удару. 

Запуск – черговість матчу в ігровий день відповідно до турнірного розкладу. 

Заступ –  помилка при подачі, коли гравець наступає на задню лінію або заступає 

за неї. 

Захват ракетки – т. с., що держак ракетки. 

Захисна стрічка – смужка пластику, яка накладається на струнні отвори 

верхньої частини ободу ракетки для запобігання подряпинам при торканні 

ракетки з поверхнею корту. 
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Захищений рейтинг – у чоловічому тенісі позиція гравця в рейтингу АТР, який 

пропустив мінімум 6 місяців через серйозні проблеми зі здоров’ям, що убезпечує 

його від зустрічей з тенісистами з високим рейтингом на ранніх стадіях турніру.  

Західна хватка – хватка, при виконанні якої долоня перебуває під руків’ям 

ракетки.  

Заявка – реєстрація учасника в турнірі до певного терміну. 

Заявочний внесок – внесок від організаторів турнірів за уміщення турніру до 

офіційного календаря ФТУ. 

Звичайний крок – рух тенісиста ногою вперед, убік або назад.  

Зворотний крос (англ. Reverse cross) – діагональний удар, який виконується 

форхендом з лівого сектору майданчика або бекхендом з правого.  

Здати матч – навмисне програти матч. 

Зірваний удар – удар, при якому м’яч потрапляє в зону «ігрової плями» ракетки, 

що призводить до невимушеної помилки. 

Зміна сторін – перехід гравця на інший бік корту після закінчення першого, 

третього й кожного наступного непарного гейму кожного сету з метою поставити 

суперників у рівні умови гри. 

Змішана пара – команда, що складається з тенісиста й тенісистки. 

Змішаний парний розряд – матч між двома командами, кожна з яких 

складається з тенісиста й тенісистки. 

Золотий сет – сет, виграний без втрати очок як на своїй подачі, так і на подачі 

суперника; або 24 очки з 24 можливих. 

Зона контакту – зона простору, у якій ракетка переміщується разом з м’ячем. 

І 

Ігрова пляма ракетки – центральна зона струнної поверхні, яка при 

потраплянні м’яча забезпечує силу, точність і комфортність удару. 

Ігрова ситуація – ситуація, що виникає внаслідок певної розстановки суперників 

чи їхній діяльності (подачі, прийомі подачі, ударах).  

Індивідуальний член – особа, яка подала заявку на вступ до ФТУ та сплатила 

членський внесок.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%82_(%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81)
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Інформаційне світлове табло – електронний екран, на якому висвічуються 

результати матчів. 

ITF (англ. International Tennis Federation) – некомерційна всесвітня організація, 

що керує розвитком тенісу в світі. 

 

К 

Календар турнірів – офіційний календар турнірів з тенісу, які проводяться під 

егідою ФТУ в Україні, відповідають регламенту та затверджені президією ФТУ.  

Камбек (англ. Сame back, comeback) – ситуація, коли в ході матчу безнадійно 

відстаючи в рахунку, гравець або пара переламує хід поєдинку й отримує 

перемогу. 

Каркас ракетки – основа конструкції ракетки, що складається з обода, шийки та 

ручки. 

Качала – гравець, для якого основним стилем гри є «качання» м’яча з метою 

вивести суперника зі стану рівноваги або знесилити його, відбиваючи будь-які 

м’ячі несильними дугоподібними ударами. 

Качання – стиль або тактика гри, за якої кожен із суперників, боячись 

помилитися, спрямовує м’яч високо над сіткою і в центр корту. 

Квадрат подачі – зона ігрового поля корту у формі прямокутника розміром 

6,40×4,12 м, куди направляють м’яч при подачі.  

Квал – кваліфікаційний турнір. 

Кваліфікант – тенісист, що потрапив в основну сітку турніру завдяки виграшу в 

матчах відбірного (кваліфікаційного) змагання.  

Кваліфікація – відбірний етап змагань, переможці якого потрапляють в основну 

сітку турніру. 

Керованість ракетки – 1) властивість ракетки, від якої залежить швидкість 

роботи тенісиста з нею; 2) часовий проміжок, який починається з моменту 

ударного контакту ракетки з м’ячем і до моменту аналогійного контакту, 

реалізованого суперником. 
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Кік-подача – подача з високою швидкістю й сильним верхнім обертанням, коли 

після відскоку м’яч опиняється на висоті плеча того, хто приймає й різко йде 

вбік.  

Кікс (англ. Kicks) – невдалий удар, після якого спрогнозувати напрям і 

траєкторію польоту м’яча неможливо.   

Кіксанути ‒ невдало вдарити. 

Класифікація – система нарахування очок, що визначає позицію гравця відносно 

інших за результатами участі в турнірах. 

Клініка (англ. Clinic) – показове тренування професійного гравця разом з юними 

тенісистами. 

Код – покарання за шкалою штрафів (попередження, присудження очка на 

користь суперника; присудження гейму на користь суперника), що призначається 

гравцеві суддею на вишці або головним суддею за порушення Кодексу поведінки 

гравця. 

Коефіцієнт відскоку м’яча – співвідношення швидкості м’яча до та після 

контакту з поверхнею корту (струн).  

Коло змагань – етап змагань, що складається з серії матчів, переможці яких 

проходять у наступне коло (за турнірною сіткою), доки не залишаться два гравці, 

які у фіналі розігрують звання чемпіона.  

Комфортна зона удару – відстань по висоті, на якій найбільш зручно бити по 

м’ячу (для більшості гравців – від середини гомілки до грудей). 

Консолейшен (англ. Сonsolation)  – одна з систем змагань, у якій передбачено 

заохочувальні змагання для гравців, що зазнали поразки в першому (іноді й у 

другому) колі великого турніру. 

Комбінована система змагань – поєднання кругової системи на початковому 

етапі турніру та олімпійської безпосівної системи на завершальному його етапі.  

Континентальна хватка – стала позиція руки при ударах справа і зліва, коли 

долоня знаходиться над руків’ям ракетки, а зімкнена в кулак рука розташована на 
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одній лінії з правою межею ракетки, так що ракетка й ваша рука становлять 

пряму лінію.  

Контроль гри – уміння вести гру з використанням атакувальних чи оборонних 

дій відповідно до ситуації, що складається на корті. 

Контроль м’яча – інтуїтивна здатність тенісиста в момент контакту струнної 

поверхні ракетки з м’ячем реалізувати свої наміри щодо надання м’ячу 

необхідного напрямку, траєкторії та обертання. 

Корзина для м’ячів – ємність для тримання достатньої кількості м’ячів для 

відпрацювання подачі й прийому.  

Коридор – простір по обидва боки ігрового майданчика шириною 137 см, 

обмежений (уздовж повздовжньої осі) боковими лініями для одиночної й парної 

гри.  

Коридор для парної гри – дві латеральні вузькі смуги, які визначають простір 

для парної гри. 

Корінь сітки – місце з’єднання ременя в центрі сітки з кріпленням, умонтованим 

у поверхню корту. 

Короткий крос – м’яч, спрямований під гострим  кутом у напрямку поперечної 

вісі корту. 

Короткий сет – альтернативна система підрахунку очок у сеті, за якої гравець 

(пара), що перший виграв 4 гейми з перевагою в 2 гейми над суперником, виграє 

сет.  

Короткий удар – майстерний удар зі зворотним обертанням м’яча, який 

приземляється відразу ж за сіткою. 

Корт (англ. Court) – майданчик для гри в теніс. 

Корт відкритий – тенісний майданчик на відкритому повітрі. 

Корт закритий – тенісний майданчик, що знаходиться в приміщенні, чи 

накритий розбірною повітряно-опорною конструкцією. 

Корт м’який – корт, покритий зеленим (трава) або червоним (глина) ґрунтом. 

Корт повільний – корт, що має ґрунтове (глиняно-піщане) чи килимове 

покриття, від якого м’яч через велике тертя відскакує з невеликою швидкістю. 



63 

 

Корт трав’яний – корт, що має покриття зі стриженої трави. 

Корт швидкий – корт із трав’яним, бетонним, синтетичним, дерев’яним 

покриттям, що характеризується швидким відскоком м’яча.  

Кортмейстер (англ. Court-master) – особа, що займається обслуговуванням 

корту. 

Коучінг (англ. Сoaching) – підказки тренера (спілкування, поради або інструкції 

будь-якого характеру і будь-якими засобами до гравця).  

Кренгельс (англ. Cringles) – пластикові муфти, які вставляють в отвори на ободі 

для запобігання перетиранню струн унаслідок контакту з гострими краями 

отворів ободу. 

Крос (англ. Cross) – м’яч, спрямований по діагоналі з одного кута майданчика в 

інший.  

Крос-корт (англ. Cross-court) – т. с., що крос. 

Кругова система змагань – система, за якою переможець визначається за 

результатами почергових матчів між усіма учасниками турніру. 

Кручений удар – удар, що виконується рухом ракетки до м’яча знизу і з 

подальшим спрямуванням уперед-уверх, що надає м’ячу верхнього обертання 

навколо осі. 

Кубок Девіса (англ. Davis Cup) – неофіційний чемпіонат світу з тенісу серед 

національних чоловічих команд, названий на честь Дуайта Девіса.  

Кубок Федерації (англ. Federation Cup, Fed Cup) – неофіційний чемпіонат світу 

серед національних жіночих команд (аналог Кубку Девіса), започаткований ITF у 

1963 році.  

Л 

Лайнсмен (англ. Linesman) – т. с., що суддя на лінії.  

Латеральний епікондиліт – хронічна хвороба, спричинена запаленням м’язів і 

надкісниці ліктьового суглоба, внаслідок надмірних навантажень на сухожилля й 

м’язи рук і передпліччя.  

Лаун-теніс (англ. Lawn tennis) – перша назва тенісу, що дослівно означає «теніс 

на газоні».  

https://tennis-i.com/tennisnaya-entsiklopediya/istoriya-tennisa/istoriya-tennisa-xix-vek.html
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Лівий квадрат корту – невелике поле між лініями подачі з лівого боку від сітки, 

що позначає зону корту, куди потрібно спрямовувати подачу. 

Лікоть тенісиста – т. с., що латеральний епікондиліт.  

Лінії подачі – дві лінії, накреслені між одиночними боковими лініями на відстані 

6,40 м по обидва боки від сітки паралельно їй. 

 

М 

Майстерність – високий рівень технічної, тактичної, психологічної, теоретичної 

й турнірної підготовки тенісиста. 

Мандраж – стан нервового напруження перед змаганнями, в основі лежить страх 

програти, помилитися. 

Маневреність ракетки – т. с., що керованість ракетки. 

Матрац – поверхня ракетки з дуже слабкою натяжкою струн. 

Матч – змагання між двома чи кількома спортсменами, командами; елемент 

турнірної системи. 

Матч турніру – заключна частина змагань, у якій виявляється чемпіон. 

Матчбол (англ. Match boll) – очко, що відділяє тенісиста від перемоги в матчі. 

Медичний тайм-аут – три- або п’ятихвилинна наперед оголошена перерва в грі, 

необхідна для допомоги гравцеві. 

Мейджор (англ. Major) – категорія турніру  ITF, що входить у серію турнірів 

«Великого шолома».  

Мідсайз (англ. Midsize) – середній розмір голівки ракетки.   

Міжнародна федерація тенісу – т. с., що ITF. 

Міжударний час – часовий інтервал, відлік якого ведеться з моменту ударного 

контакту ракетки з м’ячем до моменту аналогійного контакту, здійсненого 

суперником. 

Мікст-розряд (англ. Mixed) – т. с., що змішаний парний розряд. 

Міст – нижня частина голівки ракетки, яка знаходиться між кінцями розщепленої 

частини шийки. 

М’який фокус – периферійний зір тенісиста. 



65 

 

М’яч тенісний – порожниста гумова куля діаметром приблизно 6,7 см з білою 

хвилеподібною лінією, обтягнена жовтою повстю, яка модифікує аеродинамічні 

можливості м’яча. 

М’яч у грі – перебування м’яча в повітрі з моменту введення його в гру, особою, 

що подає, до закінчення розіграшу, крім тих випадків, коли зафіксовано помилку 

при подачі («Фолт») або оголошено перегравання («Лет»). 

 

Н 

Наколінник – виріб з еластичного матеріалу для часткового обмеження 

рухливості суглоба, що зменшує можливість отримання травми.  

Напівгірка – висока траєкторія польоту м’яча. 

Напівсвічка – т. с. що напівгірка. 

Напульсник – елемент тенісної екіпіровки, пов’язка в зоні прощупування 

пульсу, що забезпечує необхідну жорсткість і захист суглоба кисті під час ударів 

у великому тенісі. 

Наскрізь! (англ. Through!) – позначення ситуації, коли м’яч пролетів крізь дірки 

сітки або між стовпами. 

Натуральні струни – струни ракетки, виготовлені з кишок тварин. 

Неправильний удар! – вигук на позначення ситуації, коли гравець навмисне 

вдарив по м’ячу двічі або виконав удар до того, як м’яч перетнув сітку. 

Несіяний гравець – тенісист, що не був виділений у сітці найсильніших, тому 

для участі в змаганнях повинен пройти жеребкування.  

Нетбол (англ. Net ball) – ігровий момент, коли м’яч, потрапляючи в трос, 

опускається на один з боків майданчика. 

Нецентровий удар – відсутність потрапляння м’яча при ударі в центр ігрової 

плями струнної ракетки. 

Неявка – неприбуття учасника турніру до початку запланованого розкладом 

матчу, що автоматично означає технічну поразку. 

Нові м’ячі! (англ. New balls!) – вигук судді, що сигналізує заміну м’ячів; уперше 

проводиться в матчі через 7 геймів, а далі – через кожні 9 геймів. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%27%D1%8F%D1%87&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8F
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Ноу-Ед (англ. no-Ad; повн. no Advantage) – назва альтернативної системи 

підрахунку очок у геймі, за якої, коли рахунок стає «Рівно», розігрується 

вирішальне очко.  

 

О 

Обвідний удар – завершальна фаза обміну ударами, коли один із суперників, 

намагаючись здобути очко, б’є від сітки повз суперника або намагається 

перекинути м’яч через нього.  

Обводка – т. с., що обвідний удар. 

Обід ракетки – частина ракетки, у яку заплетені струни. 

Оверґріп (англ. Overgrip) – змінна смужка (обмотка) товщиною 0,38–0,75 мм, 

яка намотується на основний ґріп ручки ракетки для зменшення ковзання за 

рахунок поглинання поту й жирових виділень з долоні. 

Оверсайз (англ. Оversize) – ракетка зі збільшеним розміром ободу, надвеликий 

розмір голівки ракетки.  

Овертайм (англ. Overtime) – додаткові 5 хвилин гри. 

Оверхенд (англ. Overhead) – удар збоку по м’ячу, що летить над головою. 

Огляд-конкурс – всеукраїнський тенісний турнір серед юнаків та дівчат до 10 

років. 

Одиночний розряд – тенісні матчі з участю лише двох гравців (на відміну від 

парних). 

Однойменна нога – нога, що відповідає боку удару чи напрямку в момент 

початку руху гравця. 

Одноручний бекхенд – удар зліва, виконаний однією рукою. 

Одноручний форхенд – удар справа, виконаний однією рукою. 

Одноручник – гравець, що б’є однією рукою як справа, так і зліва. 

Околишній крок – різновид бокового руху, що найчастіше використовується 

для зміщення назад при виконанні смешу. 
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Олімпійська система – система розіграшу, за якою учасник вибуває з турніру 

після першого ж програшу (за підсумками чи то однієї гри, чи серії з декількох 

ігор, яка дозволяє однозначно визначити переможця).  

Основний склад – список гравців, що увійшли в основний тур змагань 

одиночного або парного розряду. 

Особливий гравець – гравець, для якого резервують місце в основній сітці 

турніру в разі, коли він не може приїхати на турнір у день початку ігор 

кваліфікації через участь в іншому одиночному турнірі.  

Оф-бекхенд (англ. Оff-bachand) – зворотний крос при ударі зліва. 

Оф-форхенд (англ. Оff-forehand) – зворотний крос при ударі справа. 

Очко  – одиниця рахунку в спортивних змаганнях та різних іграх. 

 

П 

Падаван – тенісист, який володіє потужною подачею, при цьому не виявляючи 

яскраво інших ігрових якостей. 

Пара – команда, що складається з двох гравців, що виступають у парному 

розряді. 

Парна гра – матч між двома командами, кожна з яких складається з двох гравців. 

Парний розряд – т. с., що парна гра.  

Парник – гравець-учасник парного матчу. 

Партія – заст., те саме, що сет. 

Пендос – відкритий чемпіонат США. 

Переведення м’яча – при зворотному ударі зміна напрямку польоту м’яча. 

Переграйте! (англ. Let!) – вигук, що символізує суддівське рішення переграти 

очко, у тому числі при подачі, коли м’яч, зачепивши сітку, потрапляє в зону 

подачі. 

Перекидка – гра без рахунку із задньої лінії, коли спортсмени не прикладають 

особливих фізичних зусиль. 

Переможець турніру – гравець, який здобув найбільшу кількість перемог. 

Переможний м’яч – т. с., що віннер (англ. Winner). 
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Переможний удар – удар, при якому в суперника немає шансів торкнутися м’яча 

або він відбиває в аут чи сітку. 

Перехват – у парній грі дія тенісиста, який перебуває біля сітки, що полягає в 

несподіваному переміщенні гравця в зону контролю партнера з метою відіграти 

спрямований суперником діагональний м’яч. 

Перехватчик – гравець у парі, який часто виконує перехват м’яча. 

Перехресний крок – т. с., що околишній крок.  

Перешкода! – вигук судді на адресу гравця, що попереджає вчинення умисних 

або мимовільних дій, які перешкоджають супернику виконати удар. 

Перший сіяний – гравець, посіяний на турнірі під першим номером. 

Петлевидний замах – фігура, яку описує ракетка при замаху під час удару. 

Петля – т. с., петлевидний замах. 

Півфінал – матч, що передує фіналу; етап проведення турніру, на якому 

залишається всього 4 гравці (команди). 

Підготовча фаза удару – рух тенісиста, що починається з вихідної позиції і 

закінчується на завершальній стадії замаху (у максимально віддаленій точці 

замаху). 

Підготовчий удар – удар, що передує атаці. 

Підкладка під струни – капронова прокладка круглої форми діаметром 2–3 мм, 

що вставляється в місця дотику струн для зменшення зміщення повздовжніх 

струн під час ударів з метою запобігти їх перетиранню. 

Підкрутка – надання м’ячу при ударі оберту навколо власної осі. 

Підпора – елемент оснащення корту призначений для підтримки сітки в 

одиночній грі, якщо стовпи для сітки встановлені для парної гри. 

Пізно! (англ. Not up!) – вигук судді, коли удар по м’ячу виконано після другого 

відскоку від майданчика або м’яч відскочив від ракетки на свій бік ігрового поля 

й тільки згодом перелетів через сітку. 

Підставка – блокувальний удар. 

Піймати удар – відновити техніку й таймінг удару після тривалої паузи в грі. 

Пінка – груба помилка (промах) при прийомі легкого м’яча. 
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Пісок – ґрунтовий корт. 

Пласирування (англ. Placement) – спрямування м’яча в призначене місце 

(прицільний удар по місцю). 

Пласка подача – удар без підкручування.  

Плаский удар – удар (подача) без підкручування м’яча з незначним верхнім 

обертанням. 

Плей-офф (англ. Play-off) – т. с., що олімпійська система.  

Плей-оф раунд (англ. Play off round) – попереднє коло в турнірах Кубку Девіса 

або Кубку Федерації, у якому беруть участь команди, що посіли 9–16 місце у 

фінальному етапі світової групи.  

Плюшка – м’яч, що слабко летить, але має високу траєкторію.  

Подати на матч – ситуація, за якої рахунок у матчі (за сетами, у сеті, у геймі) 

складається в такий спосіб, що в разі виграшу очка гравцем, що подає, той стає 

переможцем матчу. 

Подача – удар, яким м’яч уводиться в гру для подальшого розіграшу очка. 

Подача в «Ті» – подача в кут, утворений лінією подачі й центральною лінією 

подачі, які формують фігуру, схожу на букву «Т». 

Подача з боковим підкручуванням – подача, за якої м’яч після удару 

повертається по вертикальній осі. 

Подача з верхнім підкручуванням – подача, за якої м’яч після удару 

обертається по горизонтальній осі. 

Подача з комбінованим підкручуванням – подача, що поєднує ознаки 

верхнього й бокового підкручування, при якій м’яч обертається по спадній вісі.  

Подача навиліт – т. с., що ейс. 

Подвійна помилка – дві поспіль невдалі спроби увести м’яч у гру, що означає 

втрату очка. 

Позиційна гра – розігрування кожного удару з метою ускладнити оборону 

суперника або позбавити його можливостей застосовувати звичну тактику гри. 

Пойнт (англ. Point) – очко як найменша одиниця рахунку матчу.  

https://tennis-i.com/tennisnaya-entsiklopediya/pravila-tennisa/pravila-i-reglament-provedeniya-kubka-devisa-i-kubka-federatsii.html
https://tennis-i.com/tennisnaya-entsiklopediya/pravila-tennisa/pravila-i-reglament-provedeniya-kubka-devisa-i-kubka-federatsii.html
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Помилка вимушена – помилка гравця в розіграші, спричинена активними діями 

суперника.  

Помилка невимушена – ситуація, за якої гравцеві було нескладно виконати 

удар, але він помилився з власної вини, спрямувавши м’яч у сітку або в аут.  

Поправка! (англ. Correction!) – вигук судді на вишці, коли він вважає рішення 

лінійного судді щодо місця приземлення м’яча помилковим. 

Посів – розміщення найбільш сильних учасників турніру на відповідні позиції в 

турнірній сітці з метою запобігти їхній зустрічі на початкових етапах змагань. 

Потужність ракетки – здатність ракетки передавати м’ячу енергію, яка виникає 

при деформації (при ударному контакті з м’ячем); більша потужність ракетки 

прямо пропорційна силі удару.  

Потужність удару – біомеханічна характеристика передачі кількості енергії 

м’ячу кінематичним ланцюгом «рука – ракетка». 

Початкова фаза удару  – т. с., що підготовча фаза удару. 

Початок турніру – перший день ігор основної сітки.  

Правий квадрат подачі – невелике поле між лініями подачі з правого боку від 

сітки, що позначає зону корту, куди потрібно спрямовувати подачу. 

Правильний м’яч – рішення судді чи гравців (за самостійного суддівства) про 

потрапляння м’яча в корт після з’ясування (у спірній ситуації) точного місця 

його приземлення. 

Престретч (англ. Pre-stretch) – витягування тенісної струни перед її 

натягуванням на ракетку, що запобігає просіданню струнної поверхні.  

Призовий фонд – певна сума грошей, призначена для виплати або всім 

учасникам турніру, або лише призерам і переможцю (варіанти виплати й розмір 

визначається статусом турніру). 

Прийом навиліт – прийом-подача, після якого суперник на своїй половині поля 

не встигає торкнутися ракеткою м’яча. 

Приставний крок – різновид бокового руху, що використовується при 

переміщенні вздовж задньої лінії корту. 

Причісування м’яча – рух ракетки при виконанні крученого удару. 
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Протихід – удар упротихід. 

Проводка ракетки – завершальний контрольний рух ракетки після удару, коли її 

голівка продовжує рухатися в напрямку удару.  

Програма змагань – строки проведення турніру, зазначені в календарі турніру. 

Продовжуйте гру! (англ. Let's Play!) – вигук судді, який сигналізує початок гри 

після перерви. 

Про-сет (англ. Pro set) – матч, що складається з одного сету, який грають до 

восьми виграних геймів, а не до шести, як у звичайному сеті.  

Протилежна нога – нога, протилежна боку удару чи напрямку руху гравця. 

Процентний теніс – гра, що характеризується якісно виконаними ударами та 

напрацьованими комбінаціями, що позбавляє ризику та знижує відсоток 

невимушених помилок.  

Пряме потрапляння – потрапляння в сітку турніру без відбору. 

«Пушечна» подача – надзвичайно різка, швидка й пласка подача. 

 

Р 

Ракетка – затягнутий струнами дерев’яний обруч овальної форми з держаком.  

Ралі – довгий розіграш м’яча. 

Рама ракетки – т. с., що каркас ракетки. 

Ранжування (англ. Ranking) – т. с., що класифікація.  

Раунд (англ. Round) – т. с., що коло змагань.  

Раунд робін (англ. Round robin, «RR») – т. с., що кругова система змагань.   

Раціональний теніс – т. с., що процентний теніс. 

Рваний ритм гри – невпорядковане використання сильних і слабких ударів із 

застосуванням кручених і плоских ударів, які чергуються з низькими 

прострільними різаними або короткими ударами. 

Ребрейк (англ. Rebreak) – зворотний брейк, коли тенісист, що програв гейм на 

своїй подачі, виграє в тому ж сеті гейм на подачі суперника.  

Реверс (англ. Reverse) – удар над головою зліва (для лівші справа), коли кисть 

ударної руки повернена до м’яча зовнішнім боком.  

https://tennis-i.com/sovety-nachinayushchim/shest-tennisnykh-zapovedej-stena-smita-rekomenduyu-oznakomitsya.html
https://tennis-i.com/tennisnaya-entsiklopediya/sudejstvo-tennisa/sistemy-provedeniya-sorevnovanij.html
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Регіональні турніри – турніри під егідою ФТУ, у яких можуть приймати участь 

незареєстровані у ФТУ гравці. 

Регламент проведення національних змагань з тенісу в Україні – правила 

проведення змагань, де вказано обов’язки всіх задіяних сторін, а саме: Федерації 

тенісу України, гравців, тренерів, організаторів турнірів, суддів, які розділяють 

статутні завдання ФТУ.  

Рейт – т. с., що рейтинг. 

Рейтинг – 1) система кваліфікації гравців тенісними об’єднаннями (федераціями, 

асоціаціями), яка ранжує місця тенісистів у загальному списку залежно від 

показників їхніх виступів у змаганнях; 2) індивідуальне місце тенісиста у 

кваліфікаційному списку. 

Рефері (англ. Referee) – т. с., що головний суддя турніру.  

Ритм гри – обмін ударами приблизно однакової швидкості. 

Ритм удару – розраховане в часі чергування рухів (тривалість фаз). 

Рівно! (англ. Deuce!) – вигук, що повідомляє про рівний рахунок у геймі для 

двох суперників, які виграли в геймі по 3 м’ячі (рахунок 40:40). 

Різак – т. с., що різаний удар. 

Різаний удар – удар, що виконується рухом ракетки в напрямку до м’яча вперед-

униз, що надає йому обертання навколо осі у зворотному напрямі відносно 

польоту м’яча. 

Робота ніг – рух ніг тенісиста, необхідний для обрання правильної позиції при 

виконанні конкретного удару. 

Розмір турнірної сітки – кількість учасників турніру (8, 16, 24, 48, 64, 128). 

Розніжка – т. с., що доскік. 

Розстановка – наперед визначена позиція партнерів у парній грі. 

Розстановка австралійська – т. с., що австралійка. 

Ролан Гаррос (англ. Roland Garros) – відкритий чемпіонат Франції. 

 

С 
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Сателіт (англ. Satellite) – найнижчий за рівнем турнір для професіоналів-

початківців. 

Свинцева балансна стрічка – клейкі свинцеві обтяжувачі у вигляді смужок 

певної довжини, ширини й ваги для корекції балансу ракетки. 

Свинцева вагова стрічка  – т. с., що свинцева балансна стрічка. 

Свічка – високий дальній удар, який може бути виконаний з будь-якого боку і 

навіть з льоту з метою направити м’яч над суперником у той момент, коли він 

максимально наблизиться до сітки. 

Сеньйор – статус, у якому виступають тенісисти-ветерани (чоловіки й жінки), 

що досягли 35-літнього віку.  

Серв –  сервіс, подача. 

Серв-волей (англ. Servе-volley) – дуже потужна подача з раптовим виходом до 

сітки з метою якнайшвидшого завершення розіграшу на свою користь. 

Сервінг (англ. Serving) – т. с., що подача.  

Сертифікований тенісний клуб – юридична чи фізична особа, що є в списку 

офіційних тенісних клубів України, розміщених на сайті ФТУ.  

Сертифіковані тенісні корти – тенісні корти, що є в списку офіційних тенісних 

кортів України, розміщених на сайті ФТУ.  

Сет (англ. Set) – одиниця рахунку в тенісному матчі більш високого порядку, ніж 

гейм.  

Сет-бол (англ. Set-ball) – розігрування вирішального очка в сеті. 

Сет-брейк (англ. Set-break) – перерва між сетами завдовжки 120 сек. 

Сет-пойнт (англ. Set point) – т. с., сет-бол. 

Синтетичні струни – струни, виготовлені з синтетичних матеріалів (мідні, 

кевларові, з мультиволокна). 

Сітка – 1) виготовлений з кручених просмолених капронових ниток виріб 

висотою 3 фути в центрі й 3 фути 6 дюймів біля стовпчиків, що застосовується 

для поділу корту на дві рівні частини; 2) (Сітка!, англ. Net!) – суддівська 

команда, що повідомляє: подача потрапила до верхньої частини тросу й 

перелетіла через сітку.  
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Сітка основна – розстановка учасників у турнірну таблицю (сітку) в групу 

найсильніших. 

Сітка турнірна –  1) розстановка гравців, складена у відповідності з посівом і 

жеребкуванням; 2) результати матчів, статистика очних зустрічей та порівняння 

коефіцієнтів. 

Сіточник – 1) тенісист, який надає перевагу грі біля сітки; 2) у парній грі 

тенісист, що розміщується біля сітки. 

Сіяний гравець – тенісист, штучно виділений головним суддею в ході 

розстановки учасників у турнірну таблицю (сітку) в групу найсильніших, що не 

бере участі в жеребкуванні. 

Сіяння учасників – т. с., що посів. 

Слайс (англ. Slice) – різновид різаного удару з додатковим боковим 

підкручуванням, коли м’яч у польоті відхиляється в бік від прямої траєкторії.  

Смеш (англ. Smash) – потужний удар по м’ячу, що опускається, над головою 

зверху вниз. 

Смеш реверсом (англ. Smash by reverse) – т. с., що реверс. 

Сопля – повернення м’яча на бік суперника, коли м’яч зачіпає трос сітки. 

Спеціальний рейтинг – рейтинг WTA для тенісисток, які припинили через 

травми виступати від 6 місяців до 2 років, після повернення їх у турнір, а в разі 

материнства – до 3 років.  

Спеціально звільнений гравець – т. с., що особливий гравець.  

Спін (англ. Spin) – обертання м’яча внаслідок удару. 

Спортивна форма – рівень тренованості, показниками якої є стабільність ударів, 

фізичні та психологічні кондиції тенісиста. 

Стабілізаційний крок – крок уперед, який виконується в момент удару 

ракеткою по м’ячу. 

Стійка для одиночної гри – т. с., що підпора.  

Стоп-волей (англ. Stop-volleys) – короткий удар з льоту за якого м’яч майже не 

відскакує від струнної поверхні й опускається безпосередньо за сіткою; 

https://tennis-i.com/sovety-nachinayushchim/smesh-iz-knigi-bolshoj-tennis-dlya-vsekh-i-dlya-kazhdogo.html
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виконується жорсткою кистю з розслабленим передпліччям, бо рука повинна 

ніби поглинати кінетичну енергію м’яча. 

Стоп-крок – останній крок перед виконанням удару при діставанні віддаленого 

м’яча або при зміні напрямку руху в протилежний бік., коли  стопа передньої 

ноги ставиться не в напрямку руху, а перпендикулярно йому. 

Стратегія виступів – перспективна спрямованість виступів. 

Стрингер (англ. Stringer) – фахівець із натягування струн на ракетку.  

Суддя – особа, яка прослухала суддівський семінар, пройшла тестування і має 

відповідну суддівську категорію Федерації тенісу України.  

Суддя біля сітки – суддя, який ухвалює рішення щодо дотримання правил гри 

біля сітки. 

Суддя на вишці – суддя, який ухвалює остаточні рішення щодо гри на корті.  

Судді на лініях – судді, що ухвалюють рішення (включно з футфолтом (Foot 

Fault)) щодо гри на лініях, на які вони призначені, й гри біля сітці. 

Суддівська колегія – склад суддів, призначений організаторами турніру та 

затверджений ФТУ.  

Суддя на задній лінії – суддя, який ухвалює рішення щодо дотримання правил 

гри на задній лінії.   

Суддя на лінії подачі – суддя, який ухвалює рішення щодо дотримання правил 

гри на лінії подачі (включно з футфолтом). 

Супервайзер (англ. Super-vizier) – представник на турнірі асоціації або 

федерації, основною функцією якого є контроль за дотриманням вимог 

організації й проведення турніру.  

Суперсеньйор – статус гравця у віці 60-ти років і старше.  

Супертай-брейк (англ. Super tie-break) – тай-брейк, переможець якого повинен 

набрати 10 очок, а не 7, як у звичайному тай-брейку.  

Супровід м’яча – т. с., що проводка ракетки. 

Супровід удару – рух ракетки після виконання удару. 

Сухий сет – т. с., що «баранка». 
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Сушарка для тенісних м’ячів – спеціальний мішечок з тканини для сушіння 

м’ячів.  

Східна хватка – хватка, за якої позиція руки знаходиться за руків’ям ракетки й 

нагадує позицію руки людини під час рукостискання; ефективна при виконанні 

як плоских, так і кручених м’ячів.  

 

Т 

Тай-брейк (англ. Tie-break) – скорочений гейм, перемога в якому вирішує долю 

сету за рахунку 6:6.  

Тай-брейк сет (англ. Tie-break set) – сет, у якому згідно з правилами турніру за 

рахунку 6:6 проводиться заключний гейм – «тай-брейк».  

Тайм! (англ. Time!) – суддівська команда, що попереджає про закінчення 

розминки чи відпочинку гравців (при зміні сторін і сет-брейку). 

Тайм-аут (англ. Time-out) – перерва матчі: медична або технічна. 

Таймінг (англ. Timing) – 1) контроль часу в грі; 2) синхронність усіх елементів 

удару в часі, починаючи з переміщення до м’яча й закінчуючи виходом з удару.   

Тактика гри – деталізація стратегії виступів: конкретні способи дій, тактичні 

комбінації й технічні прийоми, які тенісист планує використовувати в 

конкретних ігрових ситуаціях.  

Твінер (англ. Tweener) – удар межи ніг у позиції обличчям до сітки або спиною 

до сітки.   

Твіст-подача  – т. с., що кік-подача. 

Теніс (англ. Tennis) або великий теніс – вид спорту, у якому грає двоє гравців 

один проти одного, або дві команди по два гравці в кожній, команда проти 

команди, на майданчику – корті, поділеному навпіл поперечною сіткою. 

Тенісист – гравець у теніс. 

Тенісистка – жін. до тенісист.  

Темп гри – ступінь швидкості польоту м’яча при обміні ударами: чим більша 

швидкість м’яча, тим швидший темп. 

https://tennis-i.com/tennisnaya-entsiklopediya/dlya-lyuboznatelnykh/effektnyj-udar-mezhdu-nog-spinoj-k-setke.html
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Тенісна бандана – пов’язка на голові тенісиста, призначена для запобігання 

скочування крапель поту з лоба на очі.  

Тенісний лікоть – т. с., що лікоть тенісиста. 

Техніка роботи ніг – сукупність усіх рухів ніг, які дають змогу гравцеві 

виконувати удари з максимальною ефективністю.  

Технічна поразка – поразка, яка зараховується одній з команд, що бере участь у 

змаганні, без проведення гри з суперником або після її дострокового закінчення, 

а також унаслідок скасування результату проведеної гри; неявка однієї або обох 

сторін на гру. 

Тинейджер (англ. Teenager) – вікова категорія для юнаків і дівчат до 18 років. 

Топ-плеєр (англ. Tор player) – гравець першої десятки рейтингу. 

Топ-сід (англ. Tор seed) – перший сіяний на турнірі. 

Топспін (англ. Topspin) – кручений удар з високою траєкторією польоту м’яча й 

дуже високим відскоком від поверхні корту. 

Трикутник – тренувальна комбінація, за якої один з гравців, рухаючись з одного 

кута майданчика в інший, відбиває м’ячі на спаринг-партнера, який стоїть у 

правому чи лівому куті поля. 

Тримач сітки  –  металевий трос, з петлями на кінцях для кріплення сітки на 

стійках. 

Тримач тенісного м’яча – пристосування для забезпечення тенісистові 

можливості під час гри тримати при собі другий м’яч, який можна використати в 

разі необхідності виконати другу подачу. 

Тур (англ. Tour) – серія турнірів, за результатами яких створюється рейтинг 

гравців. 

Тур WTA (англ. WTA Tour) – серія турнірів професійних тенісисток, яка 

щорічно розігрується під егідою WTA.  

Турнір – офіційні змагання з тенісу.  

Турніри Великого шолома (англ. Grand Slam tournaments) – чотири найбільші 

щорічні турніри в сучасному тенісі (у порядку проведення протягом сезону): 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81
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Відкритий чемпіонат Австралії, Відкритий чемпіонат Франції, Вімблдонський 

турнір, Відкритий чемпіонат США. 

Турніри серії Мастерз (англ. Masters Series) – дев’ять найбільших чоловічих 

змагань з тенісу. 

Турнірна таблиця – таблиця, де фіксують результати матчів. 

 

У 

Удар з випередженням – т. с., що гра на випередження. 

Удар з відскоку – удар по м’ячу після його відскоку. 

Удар з льоту – удар по м’ячу до його торкання поверхні корту, який нагадує 

короткий удар, виконаний кулаком, тільки замість руки використовується 

ракетка.  

Удар з напівльоту – удар по м’ячу, виконаний відразу ж після його відскоку. 

Удар з ходу – удар, що виконується в русі в напрямі до сітки, коли гравець під 

час бігу робить рух ногою, однойменною удару (в статичному ударному 

положенні нога протилежна) і виконує удар, продовжуючи природний біговий 

рух.  

Удар навиліт – удар, після якого суперник не здатен дістати м’яч. 

Удар на паузі – удар, що передбачає невелику затримку (паузу) на фазі замаху з 

метою проаналізувати дії суперника й виконати удар у несподіваному для 

суперника напрямку, як правило, упротихід. 

Удар над головою – удар, схожий на подачу, використовується під час 

розіграшу очка й служить для відбивання м’яча, що знаходиться в повітрі над 

головою (як справа, так і зліва).  

Удар підготовчий – удар, що дає змогу за рахунок наступного удару перейти до 

атакувальних дій або переможно закінчити розіграш очка. 

Удар по лінії – один з різновидів обвідного удару, коли м’яч направляється 

паралельно бічній лінії.  

Удар по місцю – т. с., що гра по місцю. 

Удар справа – т. с., форхенд. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97_%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%83
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Удар упротихід – удар, при якому м’яч направляється в бік, протилежний руху 

суперника, тобто, у те місце корту, яке суперник, що направляється в 

протилежний бік, щойно залишив. 

Укоротка – укорочений удар. 

Український тенісний тур – всеукраїнський турнір для юнаків та дівчат до 10, 

12, 14 років. 

Універсальна гра – уміння тенісиста вести гру на всьому просторі майданчика з 

максимальним використанням усього арсеналу технічних і тактичних засобів. 

Універсальна хватка – т. с., що континентальна хватка. 

Утримування подачі – виграш геймів на своїй подачі. 

 

Ф 

Фаза удару – момент ударної взаємодії ракетки з м’ячем, при якому м’ячу 

надають певної швидкості, спрямування і обертання. 

Факт-лист – документ, у якому вказується формат турніру (кількість учасників в 

основній сітці і в кваліфікаційному турнірі), який залежить від кількості кортів, 

часу проведення, можливостей організаторів і спонсорської підтримки та 

формується задовго до початку подачі заявок на участь у турнірі. 

Фаулшот (англ. Foul shot) – неправильно виконаний удар з льоту, коли контакт 

ракетки з м’ячем відбувається на полі суперника. 

Федерація тенісу України (ФТУ) – всеукраїнська громадська організація, що 

має статус національної неприбуткової організацією, головним статутним 

завданням якої є розвиток тенісу в Україні.  

Фейрплей (англ. Fair play) – «чесна гра»: етичні й моральні принципи чесної 

боротьби. 

Фінал – т. с., що матч турніру.  

Фіналіст – учасник фінальної гри змагань, яка має на меті визначити чемпіона. 

Фінішне кільце  – пристосування з резини або силікону, призначене для 

закріплення верхнього кінця ґріпу чи оверґріпу на держаку ракетки.  
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Фолт! (англ. Fault!) – суддівський вигук про помилку, що констатує відсутність 

потрапляння м’яча у квадрат подачі або порушення правил подачі м’яча. 

Фон – атрибут тенісного майданчика (темно-зелена або темно-синя тканина, 

стіна будівлі, рослини уздовж огорожі), який установлюється, щоб краще бачити 

м’ячі та захищати корт від вітру.  

Фора – т. с., що гандикап.  

Формат змагань – певна кількість індивідуальних, парних та змішаних розрядів 

у кожній віковій категорії.  

Форхенд (англ. Forehand) – удар, при якому кисть, яка стискує ракетку, 

повернена до м’яча, що летить (для правші – удар справа). 

Футфолт (англ. Foot fault) – 1) т. с., що заступ; 2) (Foot fault!) – вигук судді на 

позначення помилки при подачі, коли гравець наступає на задню лінію або 

заступає за неї. 

Ф’ючерс (англ. Futures) – семиденні змагання для професіоналів-початківців під 

егідою ITF з невеликим призовим фондом (до $ 25.000), матчі яких проводяться 

під наглядом судді-інспектора. 

 

Х 

Характеристики польоту м’яча – напрямок, швидкість, траєкторія, висота, 

глибина, вид обертання внаслідок удару по м’ячу струнною поверхнею ракетки. 

Хардкорт (англ. Hard court) – корт з твердим синтетичним покриттям. 

Хаф-воллей (англ. Half-volley) – удар по м’ячу з напівльоту. 

Хаф-корт (англ. Half-court) – зона тенісного майданчика поблизу лінії подачі по 

обидва боки від сітки, пів корту.  

Хватка – спосіб тримати руків’я ракетки, який визначається розташуванням 

внутрішньої частини кисті відносно повздовжніх граней держака ракетки. 

Хотшот (англ. Hot shot) – незвичайний ексцентричний завершальний удар; 

дослівний переклад «гарячий» удар.  

 

Ц 
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Центральна лінія подачі – лінія, накреслена паралельно одиночним бічним 

лініям і посередині між ними, що поділяє зону між лініями подачі з кожного боку 

сітки на дві рівні частини – лівий і правий квадрати подачі.   

Центральна мітка – мітка завдовжки 10 см, що поділяє навпіл кожну задню 

лінію,  накреслена в середині корту паралельно одиночним бічним лініям. 

 

Ч 

Чвертьфінал – етап турніру, коли в грі залишається вісім гравців (команд) і для 

завоювання чемпіонського титулу необхідно перемогти ще в трьох матчах 

поспіль. 

Чек (англ. Cheсk)  визначення місця приземлення м’яча на ґрунтових кортах, 

коли суддя на прохання гравця в безпосередній близькості оглядає слід від м’яча.  

Чек-степ (англ. Cheсk-step) – один з різновидів руху ніг, за якого гравець під час 

удару відштовхується однією ногою, а закінчує ударний рух приземленням на 

обидві ноги, наприклад, під час виконання смешу.  

Челендж (англ. Challenge) – визначення місця приземлення м’яча за допомогою 

електронної системи «Яструбине око», що проводиться в разі незгоди тенісиста з 

рішенням судді щодо певного епізоду. 

Челендж раунд (англ. Challenge round) – система змагань, за якої минулорічний 

переможець відстоює своє звання, граючи тільки у фіналі з переможцем 

відбірного турніру – челенджером. 

Челенджер (англ. challenger) – 1) змагання з більш високим призовим фондом, 

аніж Satellite; проводиться під патронатом WTA в жінок та ІTF у чоловіків; 

2) претендент на звання чемпіона.  

Чемпіон – переможець чемпіонату з тенісу.   

Чемпіонський тай-брейк – т. с., що супер тай-брейк.  

Читати удар – передбачати, куди суперник спрямує м’яч як на інтуїтивному 

рівні, так і за рахунок спостереження за деякими особливостями виконання 

удару. 

Чокінг (англ. Choking) – т. с., що мандраж.  
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Чоп (англ. Chop) – різкий («рубаний») удар по м’ячу. 

Чохол для ракетки – сумка для ракетки, що має термічні властивості.  

Чуття м’яча – 1) психофізичне відчуття удару як єдиного цілого, що базується 

на правильному балансі й таймінгу; 2) навички володіння м’ячем: уроджені й 

придбані завдяки тренуванням та ігровій практиці. 

 

Ш 

Шаблон струн – характеристика ракетки, що визначає кількість повздовжніх і 

поперечних струн.  

Шийка ракетки – т. с., що горловина ракетки. 

Шикування – т. с., що розстановка. 

Шот-лок (англ. Shot lock) – контроль таймерів під час виконання першої подачі, 

обмежений 25 секундами. 

Шот-сет (англ. Short set) – т. с., що короткий сет.  

 

Я 

«Яструбине око» (англ. «Hawk eye») – назва електронної системи, яка допомагає 

визначити траєкторію м’яча й факт влучання чи невлучання в поле.  

https://tennis-i.com/tennisnaya-entsiklopediya/pravila-tennisa/alternativnye-varianty-nekotorykh-pravil-igry.html

