
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 Піпетка 

Автори кінопроекту Черняк Олексій Юрійович 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника фільму) 

ФОП ПЛЮТА Олена Георгіївна 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Спроба представити історію про проживання дитячої 
образи і спонуку простити кривдника. Сюжет містить 
багато неправдоподібних деталей. Недоліки структури 
та персонажів разом працюють на несприйняття 
кінопроєкту як вартісного. 

 
Назва критерію Кількість 

балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Чергова інтерпретація ідеї про зустріч 
однокласників, коли через багато років 
виявляється, що дорослі “помінялися 
ролями”: колишні круті виявляються 
аутсайдерами, а ті, хто зазнав булінгу, 
досягнули вершин. 

Актуальність теми 3 Булінг — актуальна тема, але подана 
спрощено. 

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

2 Флешбеки вибиваються зі структури 
оповіді. 

Усього балів: 8  

 
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 Піпетка  

Автори кінопроекту Черняк Олексій Юрійович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ФОП «ПЛЮТА»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Почуття гумору у автора краще, ніж 

виходять фільми. Це той випадок, коли не 

варто було давати лінки на попередні 

роботи. Смішний сценарій, який більше міг 

би підійти для телевізійного проекту.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Не оригінальна ідея. 

Актуальність теми 2 Я не помітив актуальності у 

цьому проекті.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 А от сценарій написано 

непогано. Однак попередні 

роботи режисера 

викликають величезні 

сумніви.  

Усього балів: 7  

 

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. 

______________________________ 



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 Піпетка
Автори кінопроекту Черняк Олексій Юрійович
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

ФОП ПЛЮТА Олена Георгіївна

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Непереконливо негативний головний герой, нагнітання
конфліктів і розрубування вузла одним рішенням

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 Ідея про зустріч одноклассників не
нова

Актуальність теми 3 Актуальна тема булінгу
Драматургічна якість сценарію:

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

2 Сюжет читається, як
неправдоподібний. Герої не
розвиваються, не аргументовано
побудована структура сценарію.

Усього балів: 8

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 ПІПЕТКА 

Автори кінопроекту Черняк Олексій Юрійович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ФОП «ПЛЮТА»  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Успішний бізнесмен потрапляє в серйозну халепу. 

Дізнавшись, що на нього ведеться полювання – 

одразу відправляє родину за кордон. А сам тим 

часом їде в рідне містечко, аби поквитатися зі 

своїми кривдниками із дитинства...  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Всі ми родом – з дитинства. 

Іноді проблеми дорослого 

життя – починаються і 

закінчуються саме там … 

Актуальність теми 4 Актуальна 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Дуже ризикована 

проблематика літературної 

основи твору. Хочеться 

вірити, що проект буде 

вдалим. Я би запропонував 

іншу назву, що впливає на 

зміст і сенс майбутнього 

твору – «Голий». 

Усього балів: 12  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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

 

Назва кінопроекту Піпетка 
Автори кінопроекту Черняк Олексій Юрійович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ФОП "Плюта" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Історія надумана. Мотивація героїв виглядає штучною. Не 
може людина коли її сім'ї загрожує небезпека думати про старі 
шкільні образи. Надмірне використання обсценної лексики. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Тема можливо і оригінальна проте не дуже 
якісно оформлена 

Актуальність теми 3 Не актуальна. 

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

2 Сценарій потребує доопрацювання в площині 
мотивації героїв. Причому всіх героїв. Бажано 
це зробити через діалоги. 

Усього балів: 9  

 
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. 

______________________________ 



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 «Піпетка» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Черняк Олексій 

Юрійович  
Оператор-постановник Плюта Дмитро 
Григорійович 
Художник-постановник Діана Тодоратьєва 
Композитор Дмитро Бондаренко 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ФОП «ПЛЮТА» 
 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку.  
Історія про успішного бізнесмена, котрий 
через проблеми змушений відправити 
родину за кордон, а сам наважується 
нарешті поквитатися з кривдником зі свого 
дитинства.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 
 

Мотивація помсти 
кривднику дитинства.    

Актуальність теми 4 Мотивація помсти 
кривднику дитинства.    

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

5 Історія про успішного 
бізнесмена, котрий через 
проблеми змушений 
відправити родину за 
кордон, а сам наважується 
нарешті поквитатися з 
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кривдником зі свого 
дитинства. 

Усього балів: 13  

 
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. 

______________________________ 


