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 Кожен представник чи носій субкультури приймає
норми, цінності, картину світу, стиль життя та інше – за 
зразок свого існування. Але паралельно з цим існують і
зовнішні атрибути, які свідчать про приналежність до 
певного угрупування, як наприклад: жаргон (сленґ), 
зачіска, одяг, зовнішній вигляд та ін. Наприклад, для хіпі
було характерне довге волосся, а для панків –
вистрижена голова зі смужкою волосся посередині, яка 
називається "ірокез". Чи от інша ілюстрація – скінхеди
своїм взуттям вважають тільки черевики фірми "Dr. 
Martins", а байкери не визнають черевиків і воліють
навіть влітку ходити в шкіряних чоботях, і бажано з
кованою підошвою.
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Панки

 Термін "панк" прийшов в українську мову з англійської. Оригінально він

пишеться "punk" і має дуже багато значень. Найдавніша згадка про нього

належить ще до часів Вільяма Шекспіра, коли воно означало найдешевшу категорію

вуличних повій. В сучасній англійській "punk" означає "гниле дерево", "гниль", 

"непотріб", "неповнолітній сексуальний партнер" і все інше у цьому ж дусі.

 є два типи панків:

 1) люди належать до цього руху тому, що вони слухають відповідну музику

(панк-рок музику);



2) люди, які окрім того що слухають цю музику, ще і в житті сповідують

панківські принципи.



 Скінхеди



Часто скінхедів вважають фашистами. Образ, який ці бритоголові хлопці

(а деколи і дівчата) створили навколо себе постійними бійками, 

сплутався у масовій свідомості з групами неонацистів, які теж

здебільшого голять свої черепи і люблять одяг темних кольорів. 

Насправді скінхедів-фашистів не існує, як не існує християн-мусульман, 

чи українських індіанців.



Субкультура скінхедів не зберегла для історії точну дату свого

зародження. Достеменно відомо, що це сталося десь у портових містах

Великобританії наприкінці 50-х - початку 60-х років двадцятого століття. 

Якщо спробувати творчо підійти до цього моменту, то можна

намалювати таку картину .



Хіпі



В наш час досить складно знайти прихильників "хіпізму", які б 

свідомо називали себе "хіпі". Натомість люди, які зараховують себе до 

цієї категорії, воліють називати себе "я патлатий", "піпл", "системна 

людина" і навіть "людина". При цьому вони усвідомлюють, що

оточення сприймає їх саме як "хіпі", але самі не бажають потрапляти

під це визначення. Найочевидніше, що це відбувається через 

старомодність самого слова "хіпі", та через усі асоціації, які

пов'язалися з цим терміном починаючи з його виникнення у другій

половині 60-х років 20-го століття.



 Готи



ти — представники готичної субкультури, натхненних естетикою
готичного роману, естетикою смерті, готичної музики й відносять
себе до готики-сцени. Представники руху з'явилися в 1979 році на 
хвилі пост-панка. Панківський епатаж готи направили в русло 
пристрасті до вампірскої естетики, до темного погляду на світ.



Характерний зовнішній вигляд готів:



Чорний (темний) одяг. Чорне довге волосся. Високі шнуровані
черевики.



Чорний корсет, облягаючі чорні нарукавники і чорна максі (для 
дівчат), одяг під старовину, кльошовані рукави, шкіряний одяг.



Шипований нашийник.



Срібні прикраси окультної тематики.



 Гопники



пник (гоп, гопота) — представник радянської та пост-радянської 
субкультури, утвореної в результаті проникнення кримінальної естетики 
в робітниче середовище; людина, що вимагає гроші або інші цінні речі 
від інших людей, шахрай, грабіжник, хуліган. Зазвичай походить з 
малозабезпечених сімей.



Слово походить з російської мови. За однією з версій, утворилось від 
старої абревіатури ГОП – рос. городское общество презрения (ГОПи 
існували на початку XX століття у Петербурзі), за іншою - від слова 
«гоп-стоп» (на злодійському жаргоні - пограбування, напад, збройний 
грабіж).[11]



Гопи виникли в післявоєнному СРСР як наслідок вкрай низького рівня 
життя, загибелі на війні мільйонів чоловіків, діти яких виховувались 
вулицею та тотальної зубожілості.


