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В статье предложено феноменологическое описание специфики игровой деятельности в КВН (клубе 
весёлых и находчивых). Приводится феноменология шуток, конкурсов КВН, описание 
функциональных ролей и типов мотивации участников. 
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У статті запропоновано феноменологічний опис специфіки ігрової діяльності у КВК (клубі веселих та 
кмітливих). Подано феноменологію жартів, конкурсів КВН, опис функціональних ролей і типів 
мотивації учасників. 
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In the article the phenomenological description of specificity of game activity in CFQ (Club of Funs and 
Quicks) is offered. The phenomenology of jokes and CFQ competitions as well as the description of functional 
roles and types of motivation of the participants are given. 
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