
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 Прості бажання 
Автори кінопроекту Сергієнко Сергій Вікторович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Світ Незнайки», 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Незвична історія про джина. В сценарії 
прописані дійсно смішні герої та обставини. 
Сторіборд надає впевненості у художній 
якості майбутнього мультфільму.  

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Оригінальна ідея втрати 
джином своєї домівки. 

Актуальність теми 5 У проєкті майбутнього 
фільму підіймається тема 
важкості досягнення щастя 
у сучасному світі.  

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

5 Гарний сценарій, є дійсно 
смішні моменти. 

Усього балів: 15  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не 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 Анімація КМ Дебют 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Прості бажання 

Автори кінопроекту Сергій Сергієнко 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Світ Незнайки» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Сценарій цікавіший за синопсис. Цікавий 

підхід до теми виконання бажань. Бажання, 

які не подобаються чарівнику – суть 

конфлікту.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Небажання виконувати ту 

роботу, для якої 

призначений – це цікаво. 

Актуальність теми 5 Динамічна казка завжди 

актуальна. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Конфлікт, який рухає 

історію, створює 

драматургію сценарію сам 

по собі. 

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 Прості бажання
Автори кінопроекту Сергієнко Сергій Вікторович, Гаврилова

Ольга Ігорівна
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Світ Незнайки»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Історія із Джином який шукає домівку
досить цікава але не зрозуміло, чому він це
робить. Глядач звик до того, що Джин це
раб лампи, який мріє її позбутись. Назва
фільму та конфлікт який виникає у фіналі
фільму не мають відношення до пошуків
власної домівки - без домівки не потрібно
виконувати бажання, але джин чомусь
бажає домівку, а виконувати примітивні
бажання людини не бажає. Автору потрібно
визначитися із конфліктом і поставити його
в основу історії.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 Джин який бажає
повернутись у лампу це
незвично, але цілком
можливо.

Актуальність теми 3 Історія має дві теми і
здається що автор не
обрав яку буде розвивати.
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Драматургічна якість
сценарію: вибір стилю, опис
головних героїв, художня
правдивість конфліктів та їх
вирішення

3 Не зовсім зрозуміла
проблематика тому і
конфлікт не має сили.

Усього балів: 9

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 Прості бажання 

Автори кінопроекту Сергієнко Сергій Вікторович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Світ Незнайки» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

  Сценарій проекту потрібно допрацювати, в 

частині сюжетного ряду, а саме правдивості. 

Діти знають багато фільмів за участю джина 

і розуміють, що джин жив не в глиняній 

лампі. Гаджети є складовою життя 

покоління Z, тому правдивість конфлікту 

відсутня. Вирішення цього протиріччя, 

котре описується в сценарії  фільму, має 

вирішуватися в інший спосіб.  

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2  

Актуальність теми 4  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

3 
 

Усього балів: 7  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
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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 Дебют 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Прості бажаня 

Автори кінопроекту С.Сергієнко, О.Гаврилова 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ Світ Незнайки 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікавий сценарій – веселий, тема 

«корисна», стосується усіх. Гаджети! Люди 

не вміють використовувати чудо. Малюнки 

та сторі сподобались  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Чудова ідея, може й не 

дуже нова, звернутися до 

казки і показати проблему 

сучасного світу  

Актуальність теми 5 Треба думати про щось, 

крім гаджетів 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Драматургія професійна, 

сценарій цікавий 

Усього балів: 14  

 

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 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта
Назва кінопроекту Прості бажання 

Автори кінопроекту Сергієнко Сергій Вікторович 
Гаврилова Ольга Ігорівна 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму)

ТОВ «Світ Незнайки» 

Обов’язкова  стисла  рецензія  на
кінопроект

Легкий для сприйняття проект з 
комерційним потенціалом. Можливо 
просування на веб платформах. Візуальна 
стилістика картини сучасна та зрозуміла. Є 
деякі питання до логіки у діях героя, але 
цей момент може пояснюватися 
особливостями жанру. 
 

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Сама ідея п не нова, але в 
сценарії запропоновані 
оригінальні обставини для 
головного героя. 

Актуальність теми 4 Тематично проект 
сучасний, враховує інтереси
своєї молодої аудиторії. 
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Драматургічна  якість
сценарію:  вибір  стилю,  опис
головних  героїв,  художня
правдивість  конфліктів  та  їх
вирішення

4 Добре опрацьовані 
персонажі і їх взаємодія зі 
світом. Є цікавий розвиток 
подій і оригінальний фінал. 
Є деякі питання до логіки у 
діях героя, але легкість 
форми нівелює цей момент.

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.

______________________________


