
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 Виховання висотою
Автори кінопроекту Чистяков Антон Володимирович

Краснощок Роман Миколайович
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

Фізична особа-підприємець Захлюпаний  Олександр
Олексійович

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Сценарій розказаний і несе тему виховання, цікава
динамічна історія, яка класно розвивається.

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5 Ідея  оригінальна
Актуальність теми 5 Тема  є актуальною
Драматургічна якість сценарію:

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

4 цікава історія і персонажі, динамічна
розповідь історії.

Усього балів: 14

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 
Назва кінопроекту Виховання висотою 
Автори кінопроекту Чистяков Антон Володимирович 

Краснощок Роман Миколайович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника фільму) 

Фізична особа-підприємець Захлюпаний  Олександр 
Олексійович 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Сценарій несе тему виховання.  Конфлікт головного 
героя варто допрацювати. В цілому самі герої 
прописані чітко. 

 
Назва критерію Кількість 

балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Достатньо оригмнально 
Актуальність теми 4 Актуальна тема  
Драматургічна якість сценарію: 

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

4 Конфлікт головного героя варто 
допрацювати. В цілому самі герої 
прописані чітко. 

Усього балів: 12  

 
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 ВИХОВАННЧЯ ВИСОТОЮ 

Автори кінопроекту Чистяков Антон Володимирович 

Краснощок Роман Миколайович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ФОП Захлюпаний Олександр Олексійович  

 

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Чоловік середнього віку, вперше в житті 

приміряє роль промислового альпініста і 

опиняється на величезній висоті. Панiчний 

страх, ненадійна мотузка і божевільні 

мешканці – все підштовхуватиме його 

зірватися психічно і фізично, але головна 

мета – великий напис на стіні будинку, 

який потрібно зафарбувати за будь-яку 

ціну.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Випробування висототю та 

обставинами життя 

Актуальність теми 5 Так 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Доволі цікавий, вправно 

написаний сценарій. Гостра 

драматургія. Об’емний 

герой. У проекта високий 

потенціал. 

Усього балів: 15  
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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 Виховання висотою  

Автори кінопроекту Чистяков Антон Володимирович 

Краснощок Роман Миколайович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Фізична особа-підприємець Захлюпаний 

Олександр Олексійович  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікавий проект. Справді є пригодницька 

складова. Автор намагався передати реальну 

мову, але для цього чомусь надто захопився 

суржиком.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Один з небагатьох фільмів із 

захопливим сюжетом.  

Актуальність теми 3 Тема не актуальна, але автор 

спробував показати 

конфлікт особистості.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Сценарій написано вдало, як 

для спроби жанрового кіно.  

Усього балів: 11  

 

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

 

Назва кінопроекту Виховання висотою 
Автори кінопроекту Чистяков Антон Володимирович, 

Краснощок Роман Миколайович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ФОП Захлюпаний Олександр Олексійович 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Не зовсім зрозуміло що хоче сказати автор цим фільмом. 
Фільм не мотивуючий, а скоріш повчальний, але дуже лінійна 
драматургія 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея не нова 

Актуальність теми 3 Тема не актуальна 

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

3 Сценарій має бути допрацьований у діалогах 

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 «Виховання висотою» 
Автори кінопроекту Режисер-Постановник  

Чистяков Антон Володимирович 
Краснощок Роман Миколайович  
Оператор-постановник Креденцер Євген 
Артемович  
Художник-постановник Копейко Роман 
Валерійович  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Фізична особа-підприємець Захлюпаний 
Олександр Олексійович  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку.  
Історія про віру в себе, про боротьбу з 
самим собою. Діти завжди переймають 
звички та слабкості батьків, тому батьки 
намагаються бути кращою версією себе.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Найскладніша боротьба це 
боротьба з собою.   

Актуальність теми 4 Діти завжди переймають 
звички та слабкості батьків, 
тому батьки намагаються 
бути кращою версією себе. 

Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 

4 Історія про віру в себе, про 
боротьбу з самим собою. 
Діти завжди переймають 
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героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

звички та слабкості батьків, 
тому батьки намагаються 
бути кращою версією себе. 

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. 

______________________________ 



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 експерта 
Назва кінопроекту Виховання висотою 
Автори кінопроекту Чистяков Антон Володимирович, Краснощок Роман 

Миколайович 
Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

Фізична особа-підприємець Захлюпаний Олександр 
Олексійович 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Чоловік середнього віку вперше в житті спускається 
з даху 30-метрового будинку з обладнанням 
промислового альпініста. Він за будь-яку ціну хоче 
зафарбувати образливий напис про свого сина. 
Дорогою з ним трапляється безліч абсурдних, 
кумедних і небезпечних пригод, які випробовують 
його на психічну і фізичну стійкість. 

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Простий, але захоплюючий оригінальний 
сюжет. 

Актуальність теми 5 Фільм про те, як рішучість допомагає 
подолати страхи. 

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

5 Напружений, з гумором, багатий на цікаві 
перипетії мінімалістичний сюжет. 

Усього балів: 15 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму 
(у разі його оголошення) 

Відповідає 

Реквізити особи – підписувача 

Експерт експертної комісії 


