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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ «ЛІГИ СМІХУ»
1.1. «Ліга сміху» у Харківській державній зооветеринарній академії –
змагання студентських команд «Ліги сміху» факультетів ХДЗВА, метою яких
є розвиток молодіжного руху «Ліги сміху» у ХДЗВА, створення умов для
творчого, інтелектуального і духовного розвитку студентства, виявлення
талановитих, обдарованих, творчих особистостей студентства, організації їх
змістовного дозвілля.
2. Мета та задачі ігор «Ліги сміху»
2.1. Підвищення культурного рівня та творчої активності молоді
Харківської державної зооветеринарної академії;
2.2.

Пошук та підтримка талановитої студентської молоді;

2.3.

Розширення дружніх зв’язків між факультетами, студентськими

колективами, об’єднаннями студентів на основі їх власної творчості;
2.4.

Виявлення і підтримка нових команд «Ліги сміху»;

2.5.

Профілактика асоціальних явищ студентської молоді;

2.6. Утвердження в суспільній свідомості іміджу «Ліги сміху»;
2.7. Сприяння формуванню у молоді активної життєвої позиції;
2.8. Залучення уваги громадськості до творчості, як варіанту вирішення
соціальних проблем;
2.9.

Духовний розвиток і моральне виховання молодіжного покоління;

2.10. Підвищення рівня майстерності творчих колективів.
3. 0рганізаційний комітет «Ліги сміху» ХДЗВА
3.1. Загальне керівництво організацією та проведення ігор здійснює
Організаційний комітет «Ліги сміху» ХДЗВА, головою якого є ректор
академії.
3.2. 0ргкомітет «Ліги сміху» здійснює керівництво з підготовки і
проведення і залишає за собою право на вирішення наступних питань:
–

визначає порядок проведення «Ліги сміху» за погодженням з

5

керівництвом ХДЗВА;
–

освітлює діяльність «Ліги сміху»;

–

розробляє і погоджує необхідні документи;

–

приймає заявки на участь;

–

планує

проведення

організаційних

заходів,

репетицій

і

безпосередньо ігор «Ліги сміху»;
–

забезпечує проведення репетицій на сцені;

–

інформує учасників про правила участі у іграх «Ліги сміху»;

–

забезпечує редакторські перегляди виступів;

–

затверджує тематику ігор та регламент виступів;

–

затверджує склад журі «Ліги сміху»;

–

стежить за дотриманням правил «Ліги сміху»;

–

забезпечує нагородження переможців.

4. Час і місце проведення конкурсу «Ліга сміху»
4.1. Місце проведення: Харківська державна зооветеринарна академія,
Харківська

область,

Дергачівський

район,

смт.

Мала

Данилівка,

вул. Академічна, Центр культури та виховання ХДЗВА.
4.2. Дата та час проведення: оголошується не пізніше як за місяць до
початку.
4.3. Умови участі у конкурсі «Ліга сміху» ХДЗВА:
– учасникам «Ліги сміху»

можуть бути усі команди факультетів. Склад

команди не повинен перевищувати 10 осіб;
– для участі у конкурсі «Ліга сміху» необхідно до 1 жовтня навчального року
подавати заявку до Оргкомітету за встановленою формою;
–

команди-учасники надають для редагування до оргкомітету один

примірник роздрукованого сценарію виступу не пізніше визначеного терміну
поточного навчального року;
– команда, що не надала сценарій, не допускається до виступу.
4.4. Участь в іграх «Ліга сміху» безкоштовна.
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4.5. Рішення про право участі у конкурсі «Ліга сміху» приймає
Оргкомітет.
4.6. Гостями «Ліги сміху» можуть бути команди «Ліга сміху»,
уболівальники «Ліга сміху», представники державних та громадських
організацій, що виявили бажання бути присутніми на конкурсі.
4.7. Капітан команди зобов'язаний довести до відома членів команди
правила поведінки під час гри.
5. Програма конкурсу «Ліга сміху»
5.1.

Програму, порядок проведення та тематику ігор «Ліга сміху»

визначає керівник клубу «Ліги сміху» ХДЗВА, за погодженням з головою
Оргкомітету.
5.2.

Керівник клубу «Ліги сміху» ХДЗВА повідомляє відповідальним

особам, учасникам КВК поточного сезону, про перелік, зміст конкурсів та
регламент виступів.
Редакторська група формується за поданням керівника клубу «Ліга
сміху» ХДЗВА та затверджується головою Оргкомітету.
6. Система проведення конкурсу «Ліга сміху»
6.1. Конкурс організовується відповідно до програми, порядку
проведення та тематики ігор, визначених та затверджених Оргкомітетом «Ліги
сміху».
6.2. Оргкомітет залишає за собою право корегувати кількість учасників
«Ліги сміху» поточного сезону та зняти з участі в конкурсі «Ліга сміху»
команду (за датою подачі заявки або якщо подана заявка не відповідає
дійсності).
6.3. До початку гри у конкурсі «Ліга сміху» проводяться планові
редакторські консультації і репетиції команд (відповідно до графіку), в яких
повинні взяти участь усі команди, що заявилися.
Командам належить пройти редакторські перегляди, формування
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програми виступу і генеральну репетицію.
6.4. В ролі редакторської групи, виступають члени Організаційного
комітету «Ліга сміху» ХДЗВА.
Редакторська група формується за поданням керівника клубу «Ліга
сміху» ХДЗВА та затверджується головою Оргкомітету.
6.5. На редакторські перегляди і генеральну репетицію команди
беруть з собою необхідний музичний супровід, костюми і реквізит.
За підсумками переглядів редакторська група формує остаточний склад
учасників конкурсу і затверджує програму виступу кожної команди.
В день заходу (до початку конкурсу) проводиться генеральна репетиція
програми.
6.6. Команда., яка не з'явилася на редакторський перегляд або
генеральну репетицію, знімається з конкурсу.
6.7. Команди, з моменту реєстрації Оргкомітетом у складі учасників і
отримання відповідного підтвердження про це, беруть на себе обов'язок чітко
дотримуватися положення «Ліги сміху» ХДЗВА.
6.8. Обов’язково,

команда

має

бути:

з

власним

ноутбуком,

фонограмами та звукооператором.
6.9. Винесення на сцену спеціального інвентарю та реквізиту,
необхідного

для

виступу,

кожна

команда

здійснює

самостійно,

за

попередньою домовленістю з Оргкомітетом.
6.10. Допускається використання командами будь-яких костюмів і
реквізиту, а також вживання будь-яких літературних виразів, якщо вони не
виходять за рамки загальноприйнятих норм моралі та пройшли редактору.
6.11. У випадку порушення умов участі у

конкурсі «Ліга сміху»,

визначених цим Положенням, Оргкомітет не несе відповідальності за
результати виступу команди (оцінки журі).
6.12. В період підготовки і проведення «Ліги сміху» заборонено:
–

протиправна поведінка;

–

пропаганда (у будь-якій формі) ксенофобії, расизму, нацизму,
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асоціальної поведінки і маргінальної субкультури.
7. Підведення підсумків ігор «Ліга сміху»
7.1. Для професійної оцінки виступів команд-учасниць і підведення
підсумків створюється журі, яке складається з представників Організаційного
комітету «Ліги сміху» ХДЗВА, представників адміністрації ХДЗВА.
7.2. Склад журі затверджується головою Організаційного комітету
«Ліги сміху» ХДЗВА.
7.3. Виступи команд-учасниць оцінюються за 5-бальною системою.
7.4. Журі проводить експертну оцінку виступу команд і визначає
переможців «Ліги сміху». Рішення журі є остаточними і оскарженню не
підлягають.
7.5. Критеріями оцінки журі є:
–

яскравість;

–

винахідливість і гумор;

–

авторство;

–

художній рівень і виконавська майстерність;

–

режисура;

–

сценічна культура;

–

музикальне оформлення;

–

етичність і моральність:

–

дотримання тимчасового регламенту;

–

імпровізація.

7.6. Рішення журі оформляється протоколом, який підписують голова
та члени журі.
7.7. За

підсумками

ігор

«Ліга

сміху»

визначається

команда-переможець і володарі призів за наступними номінаціями:
-

«Приз глядацьких симпатій»;

-

«Кращий виступ» тощо.
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8. Нагородження переможців «Ліги сміху»
8.1. Переможець фінальної гри визначається як Чемпіон «Ліги сміху»
ХДЗВА і нагороджується кубком.
8.2. Командам-учасницям – переможцям в окремих номінаціях,
передбачених цим Положенням, вручаються дипломи та призи від
організаторів.
8.3. Додаткові номінації і призи засновуються на розсуд організаторів.
8.4. Право вручити спеціальні призи на сцені надається почесним
гостям журі.

Проект положення про діяльність
«Ліги сміху» ХДЗВА вносить:
директор центру культури і
виховання

________________ Т. М. Приходько

«___» ___________ 2019 р.
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