
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 МУНІМЕ 

Автори кінопроекту Костіна Олександра Георгіївна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "ХЕППІ ХІППІ ЛАБ" 

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Хоча ідея фільму і не є дуже новаторською, 

режисерське бачення, яке заявлено в 

концептах проекту, може дозволити цій 

роботі стати досить оригінальним 

анімаційним твором. Хочеться підкреслити 

якісно опрацьовані персонажі та  всесвіт. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея цікава, хоча не можна 

назвати її новаторською.  Це 

мінус, але в режисерському 

баченні розміщені  

оригінальні та яскраві 

характери та образи. Це 

компенсує й вторинність 

ідеї,  й досить  схематичну 

розкадровку.  

Актуальність теми 5 Тема доволі актуальна, 

розкрита цікаво. З 

розумінням цільової 

аудиторії та потреб 

сучасного глядача.  Цінно, 

що це історія на всі часи. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

4 Сценарій стилістично 

гармонійний. Герої 
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героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

прописані колоритно, 

достовірно, художньо 

правдиво – кожен, в кого є 

дитина, впізнає  її в 

маленькому досліднику. Є 

інтрига, цікаві деталі та 

доволі несподіваний фінал.   

Усього балів: 12  

 

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 «МУНІМЕ» 

Автори кінопроекту Танащук Крістіна Ігорівна, Бабкіна 

Катерина Богданівна, Міськів Андрій 

Ігорович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «ХЕППІ ХІППІ ЛАБ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Захоплива історія поєднана з виправданним 

бездоганним художнім стилем, де кожна 

деталь має драматургічне значення. А вибір 

техніки анімації виводить українську 

лялькову анімацію на якісно новий рівень.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Оригінальна історія 

занурення у світ дитини.   

Актуальність теми 4 Коли люди дорослішають 

вони забувають як бути 

дитною, та мають свої 

бар’єри. А навіть подорож 

кімнатою для маленької 

дитини може стати 

бар’єром, а може 

пригодою 

Драматургічна якість 

сценарію: вибір стилю, опис 

головних героїв, художня 

правдивість конфліктів та їх 

вирішення 

5 Професійний якісний 

сценарій, доповнений 

режисерським баченням 

та художнім стилем.  
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Усього балів: 13  

 

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 «МУНІМЕ» 

Автори кінопроекту Танащук Крістіна Ігорівна, Бабкіна 

Катерина Богданівна, Міськів Андрій 

Ігорович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «ХЕППІ ХІППІ ЛАБ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект робиться найкращім ляльковим 

аніматором в Україні, він потребує до 

фінансування, несподівано сучасний, з 

неочікуваним дизайном має великій 

потенціал для світових фестивалів, яскрава 

дитяча фантазія зроблена на дуже високому 

рівні, від нього теплішає на душі 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Дуже несподіване 

рішення, як для лялькової 

анімації, а загалом історія 

доволі проста, в дитинстві 

все здається величезним і 

це, завжди привід 

помріяти 

Актуальність теми 4 Не зрозуміло, можливо 

про внутрішній світ 

дитини, і що багато хто з 

дорослих не звертає на 

нього уваги 
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Драматургічна якість 

сценарію: вибір стилю, опис 

головних героїв, художня 

правдивість конфліктів та їх 

вирішення 

4 Сценарій доволі простий 

та лінійний, не вистачає 

інтриги, поки всі сплять, у 

малечі своє казкове 

життя? Художне рішення 

яскраве і несподіване, 

герої на вигляд дуже 

цікаві, але дуже 

передбачувані 

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 Безбар*єрність 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Муніме 

Автори кінопроекту Т.Талащук, К.Бабкина 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ Хеппі Хіппі ЛАБ 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Сподобалися нові технології, сподобалось, 

що вже багато зроблено, вже видно, що з 

цього може вийти. Приємно, що не має 

негативних персонажів. Не дуже вдала 

презентація – не одразу зрозуміла, де 

закінчуються чужі малюнки та фото, а де 

малюнки самого проекту. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Цікаве рішення з картою, 

цікаво, що дитина за 

розміром дуже маленька  

Актуальність теми 4 Не побачила відносини 

батьки-діти, про які читала 

у реж.баченні. Тема фільму- 

пригоди та дитячі фантазії 

здається звичайною.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Все сподобалось. Чудові 

пригоди, «анімаційна» 

історія, приємно дивитися 

саме анімаційному рішенні. 

Усього балів: 14  

 

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 Анімація Безбар`єрність 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Муніме 

Автори кінопроекту Крістіна Танащук 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Хеппі Хіппі Лаб» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

На перший погляд, простір історії 

обмежений квартирою. Виявляється, 

звичайна квартира для когось може бути 

цілим світом. Ця історія – про особистий 

простір кожного. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Міське помешкання стає 

Всесвітом. 

Актуальність теми 5 Прочитується бажання 

творити власний світ. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Відзначаю пріоритет 

візуального рішення.  

Усього балів: 15  

 

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 / телевізійни фільми /
телевізійни серіали

Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту Муніме
Автори кінопроекту Танащук Крістіна Ігорівна
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

ТОВ “ХЕППІ ХІППІ ЛАБ”

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Дивлячись тизер проєкту, стає зрозуміло,
що анімаційний фільм буде виконано у
гарній якості. Хороша добра історія,
цікавий персонаж і відповідність тематиці
дозволяє отримати високий бал.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Хороша ідея про власний
світ малюків.

Актуальність теми 5 Відповідає темі
“Безбар’єрність”.

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

4 Цікавий головний герой,
симпатична історія і
якісна реалізація.

Усього балів: 13

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.

______________________________


