
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 «Обличчя війни» 

Автори кінопроекту режисер Чернюк Олесь Андрійович, авторка сценарію 
Гаврилюк Ольга Вікторівна 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника фільму) 

Державне підприємство «Національна кіностудія 

художніх фільмів імені Олександра Довженка» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Метафора, покладена в основу назви і сценарію, — 
обличчя війни, — показує: війна настільки спотворює 
людину, що її не здатні впізнати і сприйняти навіть 
рідні. Проте втілення лишає бажати кращого — 
надмірна сентиментальність властива радше подачі 
війни за радянського минулого. Історія не націлена на 
те, щоб тримати інтригу. Головний поворот сюжету: 
дружина не знає про долю свого чоловіка, і ось він 
приходить додому — в наш час видається 
неправдоподібним. 

 
Назва критерію Кількість 

балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Ідеї бракує оригінальності. 
Актуальність теми 3 Кінопроєкт піднімає актуальну 

проблему, адже розглядає тему 
повернення воїна і складність 
порозуміння з рідними. Але втілення 
не достатньо переконливе. 

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

2 Обрано надто сентиментальний стиль 
подачі матеріалу. Головні поворотні 
точки сюжету побудовані 
неправдоподібно. 

Усього балів: 7  

 
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 «Обличчя війни»  

Автори кінопроекту Чернюк Олесь Андрійович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Державне підприємство «Національна кіностудія 

художніх фільмів імені Олександра Довженка»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Це якась спотворена фантазія на тему 

наслідків війни та сили людських стосунків. 

Історія для фільмів категорії Б. Авторка 

якось не розуміє кому і навіщо буде 

показувати цей фільм. Якщо це алегорія на 

тему того, як війна змінює людей до 

непізнаваності (не у фізичному розумінні), 

то авторці не вдалося цю тему розкрити.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 1 Історія про цілковиту зміну 

особистості до 

непізнаваності – не 

оригінальна.  

Актуальність теми 2 Я намагався серйозно 

зрозуміти тему цього твору і 

навіть придумав, що це 

алегорія. Але все одно якось 

слабко все. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

2 Фільм за цим сценарієм не 

буде цікаво дивитися ані 

фестивальній аудиторії, ані 

широкому загалу.  

Усього балів: 5  
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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 

_________________ 
* 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 «Обличчя війни»
Автори кінопроекту режисер Чернюк Олесь Андрійович, авторка сценарію

Гаврилюк Ольга Вікторівна
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

Державне підприємство «Національна кіностудія
художніх фільмів імені Олександра Довженка»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

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

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 2 Ідея не оригінальна
Актуальність теми 3 Тема актуальна
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: 7

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 «Обличчя війни»  

Автори кінопроекту Чернюк Олесь Андрійович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Державне підприємство «Національна кіностудія 

художніх фільмів імені Олександра Довженка»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Герой АТО, який пережив трагедію війни, що 

спотворила його обличчя до невпізнан- 

ності, повертається до рідного дому. І тут 

переживає нову трагедію - його не впізнають 

дружина і донька. Андрій сповнений розпачу, хоче 

покинути своїх рідних, але доля розпорядилася 

інакше...  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Оригінальна драма 

повернення з війни 

Актуальність теми 5 Актуальна 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Типовий твір ст. Довженка 

Усього балів: 13  

 

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

 

Назва кінопроекту Обличчя війни 
Автори кінопроекту Чернюк Олесь Андрійович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ДП "Національна кіностудія художніх 
фільмів імені Олександра Довженка" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Зворушлива історія. Символізує питання військових, що 
повертаються з бойових дій проте ніхто їх не чекає. Може 
вийти хороше кіно. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 ідея здається оригінальною 

Актуальність теми 5 Символізує питання військових, що 
повертаються з бойових дій проте ніхто їх не 
чекає. 

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

5 Сценарій написано на високому якісному 
рівні 

Усього балів: 15  

 
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. 
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______________________________ 



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 «Обличчя війни» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Чернюк Олесь 

Андрійович  
 Оператор-постановник Анісімов Ален – 
Олександр Вікторович  
Художник-постановник Снага Олександр 
Сергійович  
Композитор Чернюк Богдан Андрійович  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Державне підприємство «Національна 
кіностудія художніх фільмів імені 
Олександра Довженка»  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку.  
Андрій повертається з АТО з непізнаваним 
обличчям після війни. Історія розповідає 
про проблеми, з якими зустрічаються герої 
АТО після повернення до мирного життя.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Історія про колишніх 
військових, про їх тяжкий 
труд та проблеми які 
виникають після 
повернення до мирного 
життя.  .  

Актуальність теми 5 Історія про колишніх 
військових, про їх тяжкий 
труд та проблеми які 
виникають після 
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повернення до мирного 
життя.   

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

5 Андрій повертається з АТО 
з непізнаваним обличчям 
після війни. Історія 
розповідає про проблеми, з 
якими зустрічаються герої 
АТО після повернення до 
мирного життя.. 

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. 

______________________________ 


