
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 Ігрові короткометражні фільми дебюти 

Назва кінопроекту Шкільний фотоклуб “Ракурс” 

Автори кінопроекту Режисер і автор сценарію Свєташов Кирило Юрійович 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника фільму) 

ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Проєкт, що піднімає тему дорослішання, пошуків себе і 
виходу за обмеження “норми”, окреслені тоталітарним 
суспільством. Обрано світлий, спокійний стиль оповіді, 
без надриву й надмірної драматизації. Головний герой 
проходить кризу на диво врівноважено. 

 
Назва критерію Кількість 

балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Проблематика, що вже піднімалася в 
інших стрічках 

Актуальність теми 5 Питання осмислення минулого 
лишається актуальним. Тема 
несвободи творчої особистості, 
дорослішання покоління, що прагнуло 
більшого.  

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

5 Сюжетний каркас гарно вибудуваний, 
оповідь збалансована, мотивація 
вчинків продумана. 

Усього балів: 13  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

_ 

 



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 Ігрові короткометражні фільми дебюти
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту Шкільний фотоклуб “Ракурс”
Автори кінопроекту Режисер і автор сценарію Свєташов Кирило Юрійович
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Історія висвітлює тему дорослішання,цікаво
спостерігати за головним героєм, хоча іноді здаєтьс, що
він дуже спокійно переживає свою кризу.

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 Не зовсім оригінальна ідея історії
Актуальність теми 4 Тема досить актуальна
Драматургічна якість сценарію:

вибір стилю, опис головних героїв,
художня правдивість конфліктів та
їх вирішення

4 Мотивація героїв зрозуміла, добре
пропрацьована структура, добре
виписані діалоги.

Усього балів: 11

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

_

Експерт експертної комісії



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

 

Назва кінопроекту ШКІЛЬНИЙ ФОТОКЛУБ РАКУРС 
Автори кінопроекту Свєташов Кирило Юрійович  
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН»  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Радянський школяр починає захоплюватися 
фотографією в стилі ню, що доставляє 
юнакові чимало проблем у школі, проте, 
схоже, що однокласниця, в яку він 
закоханий, бажає стати його першою 
моделлю.  

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Творчість і перші відносини 
у 15 років 

Актуальність теми 4 Так 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

5 Складні відносини, бойкот, 
успіх і розквіт «Гадкого 
каченя» у 15 років. Драма 

Усього балів: 14  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 

 
Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії 
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Продовження додатка 4 
	
_________________ 
* 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 Ігрові короткометражні фільми-дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Шкільний фотоклуб «Ракурс»  

Автори кінопроекту Свєташов Кирило Юрійович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН»  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Чудова історія про ніжний вік. Занадто 

багато знімальних днів нарахувала 

продюсерська команда для цього фільму – 

буде не реально реалізувати в рамках 

зазначеного бюджету. Загалом проект є саме 

таким, якого очікуєш від дебютної сесії.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Гарна ідея в якій 

розкривається тема 

дорослішання, перших 

стосунків. При 

мелодраматичній складовій 

проекту, вона не видається 

вульгарною.  

Актуальність теми 4 Напевно не кожен 

погодиться з тим, що ця 

тема є актуальною. Але як 

на мене – саме маленькі 

історії роблять 

кінематограф мистецтвом.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Ідея сценарію мені 

подобається. Однак над 

діалогами ще варто 

попрацювати.   
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Продовження додатка 4 

 

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

 

Назва кінопроекту « Шкільний фотоклуб «Ракурс» 
Автори кінопроекту Режисер -постановник Свєташов Кирило 

Юрійович   
Оператор-постановник Свєташов Кирило 
Юрійович  
Художник-постановник Морозова Анна 
Петрівна  
Композитор Ковальов Андрій Олексійович  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН»  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм для людей різного віку.  
Київ, 80ті роки. Радянськи школяр, син 
відомого фотографа, починає 
захоплюватися фотографіями в стилі «ню».   

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 
 

Київ, 80ті роки. Радянськи 
школяр, син відомого 
фотографа, починає 
захоплюватися 
фотографіями в стилі «ню».   

Актуальність теми 5 Київ, 80ті роки. Радянськи 
школяр, син відомого 
фотографа, починає 
захоплюватися 
фотографіями в стилі «ню».   
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Продовження додатка 4 
 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

5 Київ, 80ті роки. Радянськи 
школяр, син відомого 
фотографа, починає 
захоплюватися 
фотографіями в стилі «ню».   

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

 

Назва кінопроекту Шкільний фотоклуб Ракурс 
Автори кінопроекту Свєташов Кирило Юрійович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "МИР І КО ПРОДАКШН" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Ідея здається оригінальною але не дуже актуальною у наші 
часи. Історія та герої зрозумілі. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 ідея нагадує інші сюжети, проте здається 
оригінальною. 

Актуальність теми 2 Зараз тема не є актуальною 

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

4 Сценарій написано та оформлено якісно. 
Технічна частина витримана. Практично 
немає запитань по героям та діалогам. Герої та 
їх мотивація зрозумілі та природні. Зауважень 
окрім актуальності немає. 

Усього балів: 10  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
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. 

______________________________ 


