
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 КМ Дебют 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Куток 

Автори кінопроекту Марина Софійчук, Віталій Хало 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Маркус-Фільм» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Пропонується суміш жанрів  і тем: 

соціальна історія трансформується в 

сюрреалістичну. Це не сприяє чіткому 

визначенню аудиторії. Хоча в цілому 

задумка непогана. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ще одна історія про 

самотність дитини в світі 

дорослих. 

Актуальність теми 5 Байдужість певної категорії 

батьків до проблем дітей – 

актуально. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Правдивість конфлікту у 

тому, що дитина тікає від 

реальних проблем у 

вигаданий світ.  

Усього балів: 13  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
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Продовження додатка 4 

 

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 Куток
Автори кінопроекту Софійчук М.В., Хало В.В.
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

ТОВ "Маркус Фільм"

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Досить хороша ідея та думка закладена в
основу фільму. Цікавий сценарій але
нажаль неможливо оцінити якість реалізації
проєкту. Намає чіткої фільмографії
режисара та посилань на попередні роботи.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Хороша ідея, цікава точка
зору автора

Актуальність теми 3 Багато схожих проєктів,
середня актуальність

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

4 Добре зроблений
сторіборд та сценарій але
немає посилань на
попередні роботи
режисера, важко оцінити
стиль анімації.

Усього балів: 11

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не відповідає

Реквізити особи – підписувача*
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Продовження додатка 4

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 Дебют 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Куток 

Автори кінопроекту М.Софійчук, В.Хало 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ Маркус Фільм 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Мені проект дуже подобається, хоч група 

не знає, який буде художник. Режисер 

зробив професійний сторіборд. Історія 

цікава, спосіб донести її до глядача – теж. 

Пригоди дитини у кутку, відео рішення 

дуже сподобались 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Два світи разом – дитини, 

та реальність, як показана 

образа дитини 

Актуальність теми 5 Взаєморозуміння в родині 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Тема та ідея сподобались, 

драматургія професійна. 

Мені був цікавий сторіборд 

без діалогів. Притча, 

зрозуміла всім, у всіх 

країнах. Фестивальне кіно, 

цікаве та зворушливе 

Усього балів: 15  

 

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 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  Куток 

 

Автори кінопроекту Софійчук Марина Володимирівна , Хало 

Віталій Вікторович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з Обмеженою Відповідальністю 

«Маркус Фільм» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Сценарій фільму побудований на ідеї, котра 

застосовується в багатьох фільмах. 

Потрапляння в інший вимір , відомий 

режисерський хід, для того, щоб оцінити ти 

чи інші події або дійства. 

Тема взаємостосунків батьків і дітей завжди 

була актуальною. Автори фільму в сценарії 

намагаються донести людські цінності цих 

взаємовідносин, але не зробили опис 

головних героїв. 

  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3  

Актуальність теми 5  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

3 
 

Усього балів: 11  
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Продовження додатка 4 

 

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 Анімаційні фільми 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту Куток 
Автори кінопроекту Софійчук Марина Володимирівна 

Хало Віталій Вікторович 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

ТОВ «Маркус Фільм» 

Обов’язкова  стисла  рецензія  на
кінопроект

Ідея проекту не унікальна, але актуальна. 
Творцям проекту тут вдалося знайти 
оригінальний хід, якій зробив історію не 
тривіальною. Персонажі опрацьовані, 
логіка героїв зрозуміла. 

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Є оригінальний хід з 
переходом хлопчика через 
кут в інший світ. Він робить
вторинну історію - 
життєздатною. 

Актуальність теми 4 Права дитини та відносини 
у середині родини – 
актуальна тема.
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Продовження додатка 4

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

4 Впізнавані персонажі з 
характерною  мотивацією. 
Може, занадто архетипові. 
Сценарій драматургічно 
якісний. Створює потрібну 
атмосферу та наштовхує на 
«потрібні» роздуми. 

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-

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

 

Назва кінопроекту Куток 
Автори кінопроекту Софійчук Марина Володимирівна 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з Обмеженою Відповідальністю 
«Маркус Фільм», 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Тема травмованості дітей через сварки 
батьків є актуальною, проте, не було 
знайдено оригінального засобу розповіді. 
Не переконав сторіборд. Потребує 
доопрацювання візуальна частина. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Втеча дитини у фантазійний 
світ не є оригінальною. 

Актуальність теми 4 Тема травми через можливе 
або дійсне розлучення 
батьків є актуальною. 

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

3 Ми слідкуємо за 
внутрішнім станом дитини, 
проте, не надано варіантів 
виходу зі складної ситуації. 
Проблема окреслена, але 
немає шляхів вирішення. 

Усього балів: 9  

 
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. 

______________________________ 


