
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 Кривенька качечка  

 

Автори кінопроекту Голубєва Олена Євгеніївна 

Голубєва Олена Євгеніївна 

Гаврилова Ольга Ігорівна 

Гожан Валентина Михайлівна 

Денис Діана Орестівна  

Розуменко Софія Тарасівна 

Сапатова Марія Вікторівна  

Терещук Ксенія Василівна  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Студія 

«Червоний собака» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект, можливо, буде цікавий для 
фестивальної дистрибуції. На жаль, надані 

матеріали (сторіборд і візуальна концепція) не 
дають можливості оцінити художній 
потенціал фільму. Історії вимагають більш 
динамічного розвитку подій для утримання 
аудиторії. 
 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея "нового прочитання" 
притч і сказань не є 
оригінальною. Для 
актуальних і конфліктних 
тем, описаних в сценарії, 
обрана досить лінійна форма 
оповіді. 
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Актуальність теми 5 Тема емансипації та ролі 
жінок в соціумі, зараз як 
ніколи актуальна. 
 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Якщо проект в першу чергу 
розрахований на 
фестивальну дистрибуцію, то 
можна говорити про 
драматургічно якісний 
сценарій. У кожній історії 
опрацьовані персонажі та їх 
взаємодія. Створена 
потрібна атмосфера. 
 

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 Анімація ПМ Дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Кривенька качечка 

Автори кінопроекту Олена Голубева, Ольга Гаврилова, 

Валентин Гожан, Діана Денис, Софія 

Розуменко, Марія Сопатова, Ксенія 

Теерщук 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Студія «Червоний собака» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія записана неформатно. Проте казка 

відома, тому додаткових презентацій не 

потребує. Адаптація до міських реалій 

вдала. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Перенесення сільських 

реалій народної казки в 

урбаністичний простір – 

вдале рішення. 

Актуальність теми 5 Прочитання народної казки 

завжди актуальне 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Насправді подано швидше 

літературний твір, а не 

кіносценарій. Проте це не 

заважає сприйняттю та 

розумінню героїв і 

конфліктів.  

Усього балів: 14  

 

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

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 повнометражні фільми-дебюти 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Кривенька Качечка 
Автори кінопроекту Голубєва Олена Євгеніївна 

Гаврилова Ольга Ігорівна 
Гожан Валентина Михайлівна 
Денис Діана Орестівна 
Розуменко Софія Тарасівна 
Сапатова Марія Вікторівна 
Терещук Ксенія Василівна 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Студія «Червоний собака», 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Історії окремо цікаві, але не складаються в 
одне ціле. Хоча ідея альманаху є 
непоганою. Хочеться більше дізнатись про 
продюсерську стратегію та аудиторію 
фільму. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4  Ідея створення 
анімаційного альманаху є 
гарною, але водночас дуже 
складною. 

Актуальність теми 4  У проєкті підіймається 
багато тем, які, загалом, 
стосуються жінок та їх 
положення у світі, що, 
безумовно, є актуальною 
темою. 

Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 

3 Якщо розбирати сценарії 
кожен окремо, то вони 
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героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

написані досить влучно. Є і 
смішні, і емоційні та 
драматичні моменти. Але 
історії все ж таки не 
складаються в один 
анімаційний фільм. Треба 
віднайти додатковий  
елемент, що об’єднує. 

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. 

______________________________ 



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 Кривенька Качечка 

 

Автори кінопроекту Голубєва Олена Євгеніївна 

Гаврилова Ольга Ігорівна 

Гожан Валентина Михайлівна 

Денис Діана Орестівна 

Розуменко Софія Тарасівна 

Сапатова Марія Вікторівна 

Терещук Ксенія Василівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Студія «Червоний собака» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Оригінальність ідеї створення цього фільму 

полягає у тому, що автори поєднали в 

одному фільмі сім варіантів розвитку подій і 

це вийшло динамічно та різнобічно. 

В фільмі розкривається велика кількість тем, 

кожна з котрих має логічне завершення. 

Кожна з тем побудована на реалістичних 

конфліктах і має зрозуміле завршення. 

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5  
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Актуальність теми 5  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

5 
 

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  

_________________ 
* 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 Повний метр 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Кривенька качечка 

Автори кінопроекту Голубєва О., Гаврилова О., Гожан В., Денис 

Д., Розуменко С., Сапатова М., Терещук К. 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ Червоний собака 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Не розумію, як з цього зробити повний 

метр. Це 7 різних історій з різним рівнем 

сценарію, частини настільки різні, не 

пов*язані змістом. Але ж подається не 

серіал. Відсутня цілісність задуму. Просто 

історії про жінок.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Прекрасні художники, але 

різні. Чому це повний метр? 

Актуальність теми 4 Проблеми різних жінок 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

? Як поставити 7 

різних оцінок за 7 

різних сценаріїв? 

 

Усього балів: Треба вирішувати на 

раді 

 

 

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 Анімаційні фільми / телевізійни фільми /
телевізійни серіали

Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту Кривенька качечка
Автори кінопроекту Голубєва Олена Євгеніївна, Гаврилова

Ольга Ігорівна, Гожан Валентина
Михайлівна, Денис Діана Орестівна,
Розуменко Софія Тарасівна, Сапатова Марія
Вікторівна, Терещук Ксенія Василівна,
Мельніченко Сергій Юрійович

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Студія «Червоний собака»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

На жаль сьогодні практично відсутня
повнометражна анімація для дитячої
аудиторії в Україні. Цей проєкт - ще один
праклад фільму, який практично не має
аудиторії. Цю анімацію не можна
показувати дітям, а для того щоб зацікавити
дорослу аудиторію потрібна яскрава ідея,
реальний конфлікт, несподівані сюжетні
повороти та розв’язка. Даний фільм немає
інструментів для утримання глядача як у
кінозалі так і перед іншими екранами.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 2 Є тільки натяк на ідею,
вона практично
непомітна.

Актуальність теми 2 Багато різних тем. Дітям
таке показувати не можна,
а дорослих зацікавити



2

Продовження додатка 4

таким фільмом буде
складно.

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

1 Відстутний стиль як у
зображенні окремих
історій так і у сценарії. Це
не повнометражна
стрічка, це збірник
короткометражних
фільмів із дуже слабкою
спільною темою.

Усього балів: 5

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.

______________________________


