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 Проаналізовано сучасний стан «Клубу Веселих та Кмітливих» у місті Вінниця, роботу громадської 
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 КВК (Клуб Веселих і Кмітливих) — популярна естрадна інтелектуально-

гумористична гра двох або більше команд за попередньо підготовленими та 

імпровізаційними конкурсами на задану тему з метою визначення переможця. 

У КВК грають за різними правилами, часом вони можуть змінюватися прямо під час 

гри, що відбувається навіть в найголовнішій вищій лізі. Однак є правила, яких дотримуються 

в будь-якому випадку у всіх лігах, що і робить КВК впізнаваною грою. 

По-перше, в КВН грають командами. Традиційно команда повинна містити не менше 

двох членів (найменші команди, які виступали - «Збірна малих народів» з Москви, «Збірна 

блондинок України» з Харкова, Детективне агентство «Місячне сяйво» з Білгорода - дві 

людини на сцені), хоча в нетелевізійному КВНі нерідко зустрічаються монокоманди, 

сценічний склад яких-одна людина.. У кожної команди повинен бути капітан. Капітан КВН 

також повинен представляти свою команду на конкурсі капітанів, якщо його включили в 

програму гри. Більшість команд виступають в оригінальних костюмах, що відрізняють 

гравців цієї команди від чужих гравців. Костюми всередині однієї команди можуть бути 

однаковими, витриманими в одному стилі, або персональними, неповторними для кожного 

члена команди. 

 По-друге, гра повинна бути поділена на окремі конкурси. Зазвичай кожному конкурсу 

дається, крім номінального ( «Розминка», «Музичний конкурс»), оригінальна назва, що задає 

тему всього виступу. Сама гра теж отримує оригінальну назву, що визначає загальну тему 

гри. Кожен конкурс має оцінювати журі на чолі зі своїм головою. 

 Привіта́ння (Візитна картка) — цей конкурс зазвичай проводиться на початку гри. У 

ньому учасники команди представляють себе і свою команду. Привітання складається в 

основному з текстових жартів і мініатюр. Класичне вітання — це «лінійка» (5-8 осіб на 

авансцені обличчям до залу) та в однакових костюмах. 

 Розми́нка — конкурс, в якому команди за тридцять секунд повинні придумати смішну 

відповідь на запитання, які задаються іншими командами, залом, журі або ведучим. 

 СТЕ́М (студентський театр естрадних мініатюр — короткий конкурс, який був 

придуманий в 1995 році. Основний принцип конкурсу — на сцені має бути одночасно не 

більше трьох гравців КВК, проте іноді це правило не дотримується. 

БРИ́З (Бюро раціоналізації та винаходів — короткий літературний конкурс, в якому 

командам потрібно представити якийсь винахід чи явище. 

Музи́чний ко́нкурс — конкурс, в якому увага приділяється музичним номерам — пісням, 

танцям або грі на інструментах. У 1995 році був придуманий Конкурс однієї пісні (КОП), в 
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якому можна використовувати тільки одну мелодію, а в 2003 році — Музичний фінал або 

Конкурс фінальної пісні, в ньому командам потрібно написати красиву і смішну фінальну 

пісню. 

 Біатло́н — конкурс, придуманий в білоруському КВК. Учасники команд «стріляють» 

жартами, а журі після кожного кола знімає з дистанції менш вподобану команду. 

Переможець отримує 1 бал, а в разі нічиєї — 0,9 балів кожному з фіналістів конкурсу. 

 Домашнє завдання — довгий конкурс, грається в кінці гри. У відсутність «музикалки» 

грається іноді як «Музичне домашнє завдання». 

 Фрістайл — вільний конкурс, в якому командам дозволяється грати в будь-якому 

стилі і показувати будь-які номери. Конкурс був придуманий в 2003 році. 

 Кіно-конкурс — конкурс, в якому потрібно зняти кліп або озвучити відомий фільм. 

 Капітанський конкурс — індивідуальний конкурс для капітанів команд, що 

змагаються. У конкурсі не зобов'язаний брати участь капітан команди, іноді замість нього 

виступає фронтмен або інший актор команди. Крім цих конкурсів, є й інші, які граються 

набагато рідше, або не граються більше. Серед них можна відзначити конкурси «Добро 

поскаржитися», «Триатлон», «5 жартів про…», «Виїзний конкурс» та інші. 

 Імпровізація- відносно новий конкурс, завдання на нього видають у день гри за кілька 

годин і команди повинні підготувати смішну замальовку на задану тему. 

 За свої виступи команди отримують бали. Для кожного конкурсу є свій бал-максимум, 

яку ведучий нагадує для журі перед виставленням оцінок. Після того, як всі члени журі 

визначаться з оцінками, підраховується середнє арифметичне оцінок за все журі, яке і йде в 

офіційний протокол зустрічі. Потім ці середні арифметичні за кожен конкурс складаються в 

загальну суму для кожної команди-учасниці, по якій і визначаються підсумкові місця. 

Фінали 1997 і 2007 років були відзначені нестандартним підрахунком оцінок - в 1997 році 

середні бали округлювалися до сотих часток, а в 2007 році середні бали не обчислювалися і 

оцінки просто складалися.Оцінювання проводиться журі, що складається в основному з 

ветеранів, редакторів Ліги, досвідчених діючих гравців КВН, кількістю 5 і більше осіб за 

десятибальною системою. 

 КВН у місті Вінниця розпочинався 1 грудня 1962 року зі змагань учнів 10 класу 

школи №29. Уже 15 грудня змагання пройшло на рівні школи між учнями 9-их класів. 16 

лютого 1963 року відбувся перший КВН між школами. 6 лютого обласна молодіжна газета 

«Комсомольське плем´я» надрукувала статтю "Клуб Веселих і Дотепних". 

«Нещодавно збірна школи запросила до себе в гості комсомольців Вінницького гарнізону. 

Нікому з учасників вечора не відомі тексти вікторин і конкурсів, ніхто з них не може 

передбачити завдання. Тому доводиться швидко імпровізувати і без підготовки, експромтом, 

давати відповіді. Починається розминка, так звана "гімнастика розуму" 

Пропонується за три хвилини приготувати номер художньої самодіяльності .  

Команди виділяють по два учасники для термінового завдання: придумати епіграму і 

намалювати карикатуру на базіку. Строк -10 хвилин. А поки що –  літературна вікторина. 

Цікаві, оригінальні відповіді дають і учні і воїни. І напруження ще більше зростає, коли 

пропонується конкурс: описати політ на Місяць, передати свій маршрут в малюнках. 

Команда складається з трьох чоловік. Для творчості відведені спеціальні кімнати. Дано 

старт. Команди повинні повернутись через 20 хвилин.  

Ми недарма так докладно зупинилися на одному з вечорів КВД. Нам думається, що подібні 

вечори з успіхом можна провести в кожній комсомольські організації.» 

 12 травня 1963 року відбувся фінал першого міського чемпіонату КВН.  

Обласна громадська молодіжна організація в 1993 році створила першу на планеті КВН 

міську лігу КВН "Вінні (ца) Пух", яка проводить у Вінниці та регіоні різні турніри та 

фестивалі. Серед іншого Чемпіонату, Кубок міста на призи мера, шкільну ЕЛІТЛІГУ, 

КОЛЕДЖЛІГУ. У 2016 році планується БУРСАЛІГА для учнів ПТУ. 
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 Ліга найстаріша в Україні. Перший свій сезон вона провела в 1993 році. Уже тоді  Ліга 

була відкритою і першим переможцем стала команда зі Жмеринки. Ігри проходять на призи 

міського голови. 

 Команди для ігор у всіх турнірах в Лізі "Вінниця) Пух" відбираються організаторами 

на щорічному фестивалі КВН "Святий Валентин на КВНі", який проходить 13-14 лютого. У 

кожен з цих днів проводяться попередні гри на зал з учасників фестивалю в два-три 

конкурси (візитка, розминка з залом, біатлон новин). За підсумками цих ігор вибирається 

матеріал для виступу на вечірньому гала- концерті. Фіналісти минулорічних турнірів Ліги 

від відбіркових фестивальних ігор звільняються. 

  Ліга постійно експериментує з конкурсами. Уперше почали грати фоторозминку, 

конкурс демотиваторів і багато інших імпровізаційних конкурсів. Обов'язковими завжди 

були капітанські конкурси за схемою "текст і питання від опонентів". Капітан, який набрав за 

4 гри найбільше очок для своєї команди нагороджується окремою номінацією "Кращий 

капітан Ліги" Вінні (ца) Пух ". 

Протягом останніх 5 років обов'язковим є відеоконкурс різного формату: від "самозйому" до 

"Відеохуліганства". Це пов'язано з тим, що Ліга є організатором проведення Вінниціанського 

фестивалю комедійного та пародійного кіно. 

Обов'язковими є імпровізаційні конкурси, які видаються в день гри максимум за 6 годин - 

мінімум на сцені. 

 Традиційно  на фіналах називалися окремо номінації Містер Гумору КВН Вінниці і 

Міс Гумору КВН Вінниця. З 1993 року введена номінація Кращий капітан команди. З цього 

року 1 квітня організований КВН-Оскар Вінниці, на якому будуть введені нові номінації, 

наприклад, кращий звукооператор, відеооператор, кращий актор-актриса і т.д.   

 Два роки поспіль чемпіонами міста з КВНу ставала команда з ВНТУ. У 2015 році- 

команда «В.І.Н.С. (Вам і не снилось)» , у 2016- команда «Все буде добре». 

 

Висновки 

Проаналізувавши стан КВК у місті Вінниця, дійшли до висновку, що даний клуб зробив 

значний внесок у розвиток міста та сприяє формуванню культури у молоді. 
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