
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 «Воля до перемоги»
Автори кінопроекту Бердніков Дмитро Юрійович
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

Приватне підприємство «Голден Таурус Продакшн»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Структура сценарію побудова незрозуміло, діалоги
створені формально, важко співпереживати головному
герою.

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 2 Ідея не оригінальна
Актуальність теми 2 Тема не є актуальна
Драматургічна якість сценарію:

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

4 Героїня не розвивається, у фіналі
банально – вибігає бог з машини, не
цікаво спостерігати за героями.

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

Назва кінопроекту «Воля до перемоги»
Автори кінопроекту Бердніков Дмитро Юрійович
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

Приватне підприємство «Голден Таурус Продакшн»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

На недбале враження, яке загалом справляє сценарій,
працює низка недоліків. Непереконливість і відсутність
розвитку героїні. Шаблонна розв’язка. Слабкість
мовлення.

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 2 Ідею не можна назвати оригінальною
Актуальність теми 2 Актуальність тематики сумнівна
Драматургічна якість сценарію:

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

3 Інтригу не вдається втримати, глядачу
не цікаво спостерігати за розвитком
сюжету. Загальне слабке враження
доповнює шаблонний,
непереконливий фінал.

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 ВОЛЯ ДО ПЕРЕМОГИ 

Автори кінопроекту Бердніков Дмитро Юрійович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ПП «Голден Таурус Продакшн»  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Вікторія - учениця дев’ятого класу. Дочка 

директора школи обирає її на роль 

«вигнанця». Булiнг у школі. Перемога над 

собою і утвердження себе серед підлітків. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Булiнг у школі. Перемога 

над собою і ствердження 

себе серед підлітків. 

Актуальність теми 5 Актуальна і гостра. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Цікава перипетія, героїня 

стверджується, знаходить у 

себе нові якості. Iсторія 
формування особистості. 

Усього балів: 15  

 

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 «Воля до перемоги»  

Автори кінопроекту Бердніков Дмитро Юрійович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Приватне підприємство «Голден Таурус 

Продакшн» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Зворушлива історія для телеаудиторії. 

Симпатична мелодрама, позбавлена 

оригінальності. Рожево-мармеладна 

кінцівка для розчулення домогосподарок. 

Які не подивляться цей фільм, адже звикли 

до серіалів.  

Режисер полінувався у біографії навіть 

вказати свої попередні роботи!  

«- короткометражні документальні / 

художні роботи в університеті) 

(хронометраж від 5 до 10 хвилин).» - 

хотілося все ж подивитися про що мова! 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Ідея не оригінальна.  

Актуальність теми 3 Тема першої закоханості та 

цілеспрямованості. Напевно 

це актуально для 

молодіжної аудиторії.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

2 Сценарій написаний для 

телевізійної історії. 

Дописати ще стільки ж і 

вийде нормальна 

мелодрама.  
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Усього балів: 7  

 

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

 

Назва кінопроекту Воля до перемоги 
Автори кінопроекту Бердніков Д.Ю. 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ПП "Голден Таурус Продакшн" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Ідея, звичайно, не нова. Але сценарій написаний добре і 
піднімається актуальна тема "булінгу" у школі. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея не нова, але спосіб донесення своєї думки 
автором оригінальна. 

Актуальність теми 5 Тема булінгу є дуже актуальною для 
сьогодення 

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

4 Сценарій написаний добре, але треба 
допрацювати  драматургію 

Усього балів: 12  

 
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 «Воля до перемоги» 
Автори кінопроекту Режисер-Постановник Бердніков Дмитро 

Юрійович  
Оператор-постановник Дзюба Микита  
Композитор Машіка Володими р  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Приватне підприємство «Голден Таурус 
Продакшн»  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку.  
Історія про підлітків та їх відносини. Діти 
можуть бути жорстокими. Головна героїня 
має набратися мужності та подолати свій 
страх, вона стає перед вибором – все життя 
боятися, або навчитися з цим жити.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Про відносини між 
підлітками та непростий 
вибір.  

Актуальність теми 5 Тема про силу духу та віру в 
свої сили.   

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

5 Історія про підлітків та їх 
відносини. Діти можуть 
бути жорстокими. Головна 
героїня має набратися 
мужності та подолати свій 
страх, вона стає перед 
вибором – все життя 
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боятися, або робити те що 
вона любить. 

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  

_________________ 
* 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. 

______________________________ 


