
Додаток 4 

до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 4 розділу ІІІ) 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(перший етап) 
 

Найменування експертної комісії Анімаційні фільми тематичні «З0 років 

Незалежності» 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

 

Назва кінопроекту Конституція для всіх, і великих, і малих 

Автори кінопроекту Володимир «Читай» Кравчук, Костянтин 

Холодкевич 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Анімаційна студія «ToonDrive» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Той випадок, коли до втілення заданої теми 

автори підійшли аж надто буквально і без 

фантазії. Цільова аудиторія – хіба 

немовлята. Рівень текстів фаховими 

критиками визначається як «графоманія». 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Аби відповідати назві 

тематичної секції.  

Актуальність теми 4 Загалом роз`яснення суты 

Основного Закону потрібне. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Плюс два бали за спробу. 

Жоден із критеріїв тут 

неможливо оцінити.  

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
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Експерт експертної комісії   

_________________ 
* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується 

експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити 

особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису.  

______________________________ 



Додаток 4
до Порядку та критеріїв проведення
творчого конкурсу (пітчингу)
(пункт 4 розділу ІІІ)

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(перший етап)

Найменування експертної комісії Анімаційні фільми / телевізійни фільми /
телевізійни серіали

Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту Конституція для всіх: і великих, і малих
Автори кінопроекту Костянтин Анатолійович Холодкевич,

Володимир Кравчук (псевдонім – Читай)
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

Анімаційна студія “ToonDrive” (ФОП
Холодкевич К.А)

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Тут не потрібно багато писати, такий фільм
потрібен українцям.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5 Чудова оригінальна ідея
Актуальність теми 5 Найкраще, що можна

вигадати до “30-річчя”.
Драматургічна якість

сценарію: вибір стилю, опис
головних героїв, художня
правдивість конфліктів та їх
вирішення

5 Важливі для дітей та
дорослих слова із
яскравим зображенням та
у чудовій поетичній
формі.

Усього балів: 15

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не відповідає

Реквізити особи – підписувача*

Експерт експертної комісії
_________________
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* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується
експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити
особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису.

______________________________



Додаток 4 

до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 4 розділу ІІІ) 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(перший етап) 
 

Найменування експертної комісії 30-річчя 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Конституція для всіх 

Автори кінопроекту К.Холодкевич, В.Кравчук 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ФОП Холодкевич К. 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Ця робота найбільше з усіх відповідає темі 

цієї категорії, але вона  слабо підготовлена.  

Сторіборду немає – замість нього 

ілюстрації до книги, які схожі на ілюстрації 

до підручників. Це дуже важлива тема і її 

треба робити так, щоб можна було 

пишатися. 

Ескізів мало – заявлено стільки героїв, а їх 

нема.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Відеоряд слабкий, героїв 

немає 

Актуальність теми 4 Дітям треба знати права та 

обов*язки 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 У сценарії заявлено дуже 

багато важливих тем, які 

автори не встигають 

розкрити. А тема дуже 

важлива. Її треба зробити на 

відмінно. 

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному Відповідає/не відповідає 
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напряму (у разі його оголошення) 
 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  

_________________ 
* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується 

експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити 

особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису. 

______________________________ 



Додаток 4 

до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 4 розділу ІІІ) 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(перший етап) 
 

Найменування експертної комісії анімаційних фільмів / телевізійних 
фільмів / телевізійних серіалів 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Конституція для всіх: і великих, і малих 

Автори кінопроекту Костянтин Анатолійович Холодкевич , 

Володимир Кравчук (псевдонім – Читай) 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Анімаційна студія “ToonDrive” (ФОП 

Холодкевич К.А) 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Тема конституції  використовується в 

багатьох фільмах. Ідея саме такої подачі, 

враховуючи  вік 6-8 років , на котрий він 

розрахований за задумом авторів, доволі 

складна та політизована.  

Конституція країні – головним документом. 

І це не потребує доведення та актуалізації. 

Стиль подачі фільму , опис головних героїв 

потребує доопрацювання. Відсутня 

драматургія сценарію, все доволі 

статистично, відсутні конфлікти та шляхи їх 

вирішення. 

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2  

Актуальність теми 2  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

2 
 

Усього балів: 6  
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

 відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  

_________________ 
* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується 

експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити 

особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису. 

______________________________ 



Додаток 4 

до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 4 розділу ІІІ) 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(перший етап) 
 

Найменування експертної комісії Анімаційні короткометражні фільми 

тематичні «30-річчя незалежності України» 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Конституція для всіх: і великих і малих» 

Автори кінопроекту Костянтин Анатолійович Холодкевич, 

Володимир Кравчук 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ФОП Холодкевич К.А. 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

В нашій корумпованій державі цінність 

Конституції всім до біса, здається це дуже 

важливий проект для молодого покоління, 

щоб усвідомити основи, зрозуміти що ти 

громадянин, зрозуміти себе, і відчути 

захист. Але постає питання? Чи зможе ці 

Nursery rhyme замінити ось це  

«Ти знаєш, що ти — людина. 

Ти знаєш про це чи ні? 

Усмішка твоя — єдина, 

Мука твоя — єдина, 

Очі твої — одні…» 

 

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Треба робити. Були якісь 

комікси на цю тему, а тема 

важлива, треба пробивати 

дах, ну хоч так, "Лупайте 

сю скалу! .."  
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Актуальність теми 5 Все норм, хто не читав не 

зрозуміє, там Українською 

написано 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Дуже багато віддано коту, 

але Конституція, вона для 

Людей, вона не буде 

спрощеною, це ж не дитяча 

Біблія, і скорочені твори 

класиків,  треба усвідомити, 

а потім завести кота, 

хом’яка, чи собаку бо є 

відповідальність.  

Усього балів: 12  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії  

_________________ 
* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується 

експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити 

особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису. 

______________________________ 



Додаток 4 

до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 4 розділу ІІІ) 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(перший етап) 
 

Найменування експертної комісії Анімаційні короткометражні фільми 

тематичні «30-річчя незалежності України» 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Конституція для всіх: і великих і малих» 

Автори кінопроекту Костянтин Анатолійович Холодкевич, 

Володимир Кравчук 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ФОП Холодкевич К.А. 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Якісний навчальний фільм. Хороший рівень 

розробки. Має бути у садочках і школах.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Віршоване подання 

навчання – розповсюджена 

ідея 

Актуальність теми 5 Навчальна історія в віршах 

запам’ятовується і дітям і 

дорослим 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Відповідає жанру і 

художній стиль і герої.  

Усього балів: 13  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії  
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_________________ 
* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується 

експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити 

особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису. 

______________________________ 



Додаток 4
до Порядку та критеріїв проведення 
творчого конкурсу (пітчингу) 
(пункт 4 розділу ІІІ)

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(перший етап)

Найменування експертної комісії Анімаційні фільми 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту Конституція для всіх: і великих, і малих
Автори кінопроекту Костянтин Анатолійович Холодкевич

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

Анімаційна студія “ToonDrive” (ФОП 
Холодкевич К.А)

Обов’язкова  стисла  рецензія  на
кінопроект

 Проект  говорить  про  головний  закон
України та деякі її значущі історичні події
яскравою  мовою  анімації.  Візуальна
стилістика – доволі позитивна та смілива. А
ось  вірші,  з  яких  складаються  діалоги,
навпаки  –  загнані  у  жорсткі  рамки.   Ідея
фільму має  гарний освітній потенціал, але
у даному  вигляді важко оцінити, чи буде
проект цікавий його ЦА.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Автори  розповідають  про
головний закон  України  та
деякі  значущі  історичні
події  яскравою  мовою
анімації

Актуальність теми 4 Святкування  30-річчя
Незалежності  країни
неможливо без вшанування
її Конституції 

Драматургічна  якість
сценарію:  вибір  стилю,  опис
головних  героїв,  художня
правдивість  конфліктів  та  їх

3 Головний  задум  авторів  –
розповісти  малечі  про
Конституцію просто та щоб
запам’яталось.  В  сценарії,



2

Продовження додатка 4

вирішення здається,  є  для  цього  все:
милий  котик,  малюк,  що
пукає,  співак  (планується
хтось  з  ТНМК),  навіть
президент, якого закидають
помідорами.  При  цьому
сама віршована мова – дуже
консервативна,  бідна  на
різноманітність  рим  та
образів,  рясніє  повторами
та  шаблонами.  За  стилем
нагадує  взірець  радянської
поезії. Що створює великий
контраст  зі  свободою
візуального ряду. 

Усього балів: 11

Відповідність  тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не відповідає

Реквізити особи – підписувача*

Експерт експертної комісії

_________________
*  Висновок  експертної  оцінки  кінопроекту  готується  в  електронній  формі  та  підписується
експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити
особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису.

______________________________


