
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 Карамбурум 

Автори кінопроекту Леонід Тивонюк 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ФОП Тивонюк Леонід Леонідович 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія побудована довкола відомого в 

дитячій літературі чарівного слова. Проте 

кидається в очі шаблонність самої історії. 

Чарівні лісові створіння самі за себе історію 

не розкажуть. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Використання природних 

матеріалів не часто 

зустрічається в сучасній 

анімації. 

Актуальність теми 3 Колотнеча лісових створінь 

– шаблонно. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 У пропонованому синопсисі 

лише перелік подій. 

Сторіборд не дає відповіді 

на питання, а для чого все 

це.  

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Не відповідає 
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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 фільми / телевізійни фільми /
телевізійни серіали

Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту Карамбурум!
Автори кінопроекту Тивонюк Леонід Леонідович,

Мірошниченко Надія Леонідівна
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

Фізична особа-підприємець
Тивонюк Леонід Леонідович

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

На основі синопсису та сторіборду можна
зрозуміти про що проєкт, але оцінити стиль,
якість персонажів і діалогів без сценарію
неможливо. Також автори не заявили
персонажів у вигляді малюнків чи макетів,
щоб зрозуміти якість фінальної картинки.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 Фільм про мешканців лісу
має середню
оригінальність.

Актуальність теми 3 Не зрозуміло яке
відношення фільм має до
“30-річчя незалежності”.

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

3 Складно надати оцінку
проєкту без повного
сценарію.

Усього балів: 9
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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.

______________________________



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 Карамбурум 

Автори кінопроекту Л.Тивонюк, Н.Мірошниченко 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ФОП Тивонюк Л.Л. 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

У синопсисі є зміст доброї казки з 

оригінальними героями. Але проект треба 

доробляти. Сценарію нема, діалогів нема. 

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Казка для дітей про 

взаємодопомогу 

Актуальність теми 3 Треба вчити дітей, як 

проявляти співчуття та 

милосердя 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Сценарію нема. Є тільки 

режисерське бачення та 

синопсіс 

Усього балів: 9  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  

_________________ 
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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 анімаційних фільмів / телевізійних 
фільмів / телевізійних серіалів 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Карамбурум! 

Автори кінопроекту Тивонюк Леонід Леонідович , 

Мірошниченко Надія Леонідівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Фізична особа-підприємець 

Тивонюк Леонід Леонідович 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Ідея фільму не відповідає завданню лота. 

Тому назвати її оригінальною в цьому 

контексті неможливо. 

Тема , котру розкриває автор у фільмі 

використовується в багатьох фільмах, 

потрібно розкривати більш глибині речі. 

Не наданий сценарій фільму, тому надати 

коментарі , щодо якості не можливо. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2  

Актуальність теми 3  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

1 
 

Усього балів: 6  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

  Не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
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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 «Карамбурум!» 

Автори кінопроекту Тивонюк Леонід Леонідович, 

Мірошниченко Надія Леонідівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Фізична особа-підприємець Тивонюк 

Леонід Леонідович 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Сценарій відсутній, з синопсису дізнаємось 

що це оригінальна казка про вигаданих 

мешканців лісу, і скандинавського троля 

(тут щось не сходиться). Дуже неприємний 

вигляд мають ляльки, вони відштовхують 

від себе, сторіборд мабуть малювала дитина. 

Дуже слабке художне рішення. Персонажі 

виконані із силікону та войлоку, написано в 

синопсисе, але на картинках вони 

виглядають зробленими з пластиліну. Дуже 

все по аматорські непрофесійно 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Пригодницька комедія із 

елементами фарсу, 

незрозуміло де ми повинні 

сміятись, історія про 

лісовиків, що врятували 

ліс від пожежі і вміють 

чаклувати, можливо це 

ідея? 

Актуальність теми 2 Нова Українська казка з 

запозичанням 

Скандинавської міфології 
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Драматургічна якість 

сценарію: вибір стилю, опис 

головних героїв, художня 

правдивість конфліктів та їх 

вирішення 

1 Нема чого оцінювати, 

сценарій відсутній. Дуже і 

дуже слабка візуальна 

частина, не розкриті 

характери героїв, все 

прямолінійно, забагато 

персонажів 

Усього балів: 5  

 

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 «Карамбурум!» 

Автори кінопроекту Тивонюк Леонід Леонідович, 

Мірошниченко Надія Леонідівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Фізична особа-підприємець Тивонюк 

Леонід Леонідович 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Непогана і актуальна ідея, в тому числі і в 

поєднанні пластилінових персонажів з 

реалістичними фото.  Художнє рішення не 

стильове а просто непрофесійне. Художника 

потрібно знайти.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Базування на українських 

міфічних істотах 

Актуальність теми 3 Актуальність і в захисті 

довкілля , і в ідеї дружби 

Драматургічна якість 

сценарію: вибір стилю, опис 

головних героїв, художня 

правдивість конфліктів та їх 

вирішення 

1 На тлі непоганого 

потенціалу ідеї герої 

невиразні, а художній 

стиль викликає відразу.  

Усього балів: 7  

 

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 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту Карамбурум!
Автори кінопроекту Тивонюк Леонід Леонідович

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

Фізична особа-підприємець
Тивонюк Леонід Леонідович

Обов’язкова  стисла  рецензія  на
кінопроект

Автор  не  надав сценарій  фільму.  Також є
питання  до  відповідності  тематичній
спрямованості проекту. Позитивний момент
–  пропрацьовані  (та  промальовані)
персонажі  та  їхня  історія,  стилістика
фільму.

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 Ідея не нова, але історія та
сам всесвіт доволі цікаві

Актуальність теми 4 Автор  торкається  тем
взаємодопомоги,
жертовності, дружби

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

1 Сценарію немає

Усього балів: 8

Відповідність  тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не відповідає
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Продовження додатка 4

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.

______________________________


