
 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 Бздюх 

Автори кінопроекту Шостак Дмитро Сергійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Світ Незнайки» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект актуальній, має цікавий та сміливий 
вибір головного героя. Добре опрацьована 
стилістика світу («комашина тема» - не дуже 
оригінально, але є компенсуючи фактори) і 
персонажів. Фільм має якісний сценарій, 
сторіборд. В нього гарний освітній потенціал. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідею новаторською назвати 

не можна. Про комах, в яких 

люди впізнають себе, знято 

та написано дуже багато. 

Але проект має досить 

оригінальний вибір 

головного героя та 

обставин, що йому 

пропонуються.  

Актуальність теми 5 Рівень актуальності- 

високий. Автори 

торкаються тем булінгу у 

школі, складності 

руйнування стереотипів,  

важливості командної 

роботи, дружби. Чітко 
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розуміють свою цільову 

аудиторію.   

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4  Розвиток подій дещо 

лінійний, але сценарій – 

доволі цілісний, 

самодостатній. Герої 

яскраві за характером  та 

оригінально прописані. У 

діалогах багато легкого 

гумору. 

Усього балів: 13  

 

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 Анімаційні короткометражні фільми 

тематичні «Безбар’єрність» 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Бздюх» 

Автори кінопроекту Шостак Дмитро Сергійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Світ Незнайки» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Дотепне переосмислення « Гидкого каченя » 

Г. К. Андерсена, яскраво 

виписані персонажі, яких запам’ятовуєш. В 

сюжеті присутні всі необхідні компоненти, 

яскраве та професійне художне рішення. 

Також присутній навчальний сегмент що 

знайомить дитину з цікавим світом комах 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 «Гидке каченя» але кінець 

все ж трохи інший, доволі 

банальний гумор, але  

присутня внутрішня 

теплота в стосунках між 

героями 

Актуальність теми 5 Так, цілком відповідає 

темі «Безбар’єрністі», це 

забезпечення рівних прав 

та можливостей для всіх, і 

зокрема тих, хто відчуває 

на собі наявні в 

суспільстві обмеження 

 



2 

 

Продовження додатка 4 

 

Драматургічна якість 

сценарію: вибір стилю, опис 

головних героїв, художня 

правдивість конфліктів та їх 

вирішення 

5 Так в сценарії присутні 

всі складові елементи: 

експозиція, зав'язка, 

розвиток дії, кульмінація і 

розв'язка. Грамотна 

побудований конфлікт 

головного персонажа, 

добре виписані окремі 

лінії другорядних ( 

батьки, вчителька, друзі 

Клості ) присутня увага до 

деталей 

 

Усього балів: 15  

 

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 «Безбар’єрність» 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Бздюх» 

Автори кінопроекту Шостак Дмитро Сергійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Світ Незнайки» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Вдале поєднання навчальної, соціально 

актуальної ідеї з цікавими художніми 

рішеннями. Персонажі виписані, 

взаємодіють між собою 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Алюзія на школу як на 

мурашиник цікавий, але 

відомий прийом. 

Комплекс ідей доволі 

ориигінальний.  

Актуальність теми 5 Тема толерантності, 

інтеграції у суспільство 

людей з особливими 

потребами актуальна. 

Ненав’язливі образи, 

актуалізована тема 

шкільного булингу.  

Драматургічна якість 

сценарію: вибір стилю, опис 

головних героїв, художня 

правдивість конфліктів та їх 

вирішення 

5 Цікаво прописані 

персонажі, драматургія як 

діалогова так і дієва. Дії 

персонажів вмотивовані. 

Вибір художного стилю 

підтримує ідею.  
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Усього балів: 14  

 

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 Бебар*єрність 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Бздюх 

Автори кінопроекту Дмитро Шостак, Наталія Гайда 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ Світ Незнайки 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Зворушлива, чудова історія, яка показує 

дітям, як огидно бути жорстоким, яке 

потворне явище расизм. Проект дуже добре 

підготовлений. Розроблені персонажі та 

фона.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Важка тема показана 

делікатно та переконливо 

Актуальність теми 5 Ця тема буде актуальною 

завжди, поки буде расизм та 

націоналізм 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Драматургія напружена, 

герої переконливі, 

співчуваєш та переживаєш 

до самого фіналу 

Усього балів: 15  

 

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 Анімація Безбар`єрність 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Бздюх 

Автори кінопроекту Дмитро Шостак 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Світ Незнайки» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Життя інакших у непростому світі, 

збереження власного «Я» показано через 

історію маленького клопа.  Вибір 

персонажа зі світу комах логічний, сценарій 

цікавий. Єдине зауваження: як для 

заявленого короткого метру довгий, може 

бути коротшим і динамічнішим.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Перегукується з «Гидким 

каченям» 

Актуальність теми 5  Проблеми інакших. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Правдивість конфліктів та 

їх вирішення має місце. 

Динаміка гальмується 

зайвими затягнутими 

діалогами.  

Усього балів: 13  

 

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 Бздюх
Автори кінопроекту Шостак Дмитро Сергійович
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Світ Незнайки»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Чудова і корисна історія, правильна мораль,
якісна картинка і гарний сценарій. Все у
проєкті гідно найвищого балу.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5 Чудова ідея, що дозволяє
дітям поміркувати про
булінг.

Актуальність теми 5 Повна відповідність темі
“Безбар’єрність”.

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

5 Відмінний професійний
сценарій, колоритні герої,
зрозумілий конфлікт,
цікава розв’язка.

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.

______________________________


