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

 

Назва кінопроекту «Зграя» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Гусаревич Сніжана 

Анатоліївна  
Оператор-постановник Тетяна Дуднік  
Художник постановник Марія Шуб  
Композитори Дмитро Циганенко  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО» 
 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Історія про команду друзів, які займаються 
паркуром. До команди приєднується Таша – 
дівчина з заможної родини, але вона 
приховує цей факт. Дівчина стає 
вирішенням давніх проблем у команді та 
знаходить справжніх друзів.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Руйнування стереотипу 
щодо вуличної субкультури 
паркуру. 

Актуальність теми 3 Про дружбу та руйнування 
стереотипу щодо вуличної 
субкультури паркуру. 

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

4 Історія про команду друзів, 
які займаються паркуром. 
До команди приєднується 
Таша – дівчина з заможної 
родини, але вона приховує 
цей факт. Дівчина стає 
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вирішенням давніх проблем 
у команді та знаходить 
справжніх друзів. 

Усього балів: 10  

 
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 Ігрові повнометражні фільми дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) 
експерта 

 

Назва кінопроекту Зграя 

Автори кінопроекту Сніжана Гусаревич 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «Ап ЮА» 

Обов’язкова стисла рецензія на кінопроект Не зрозуміла мотивація героїв, вони не розвиваються, 
потрібне доопрацювання діалогів. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Не	зовсім	оригінальна	ідея		

Актуальність теми 3 Актуальна тема 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних героїв, 
художня правдивість конфліктів та їх 
вирішення 

3 Не зрозуміла мотивація героїв, вони не 
розвиваються, потрібне доопрацювання 
діалогів. 

Усього балів: 9  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму (у 
разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
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 Експертна комісія з оцінювання 

кінопроєктів авторських ігрових / неігрових 

(документальних) фільмів, фільмів-дебютів 

(всіх видів), короткометражних фільмів 

(всіх видів) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Зграя 

Автори кінопроекту Гусаревич Сніжана Анатоліївна 

Анастасія Нікуліна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Гарна спроба популяризувати серед 

підлітків ідею власного хобі - через 

захоплення героїв паркуром. Надто 

передбачуваний сюжет, недопрацьовані 

герої - проблеми з мотивацією. Типажі 

"Трої" придумані добре. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Підліткове кіно про 

"дружбу і паркур". Дещо 

наївна подача. 

Актуальність теми 4 Підліткова тематика. 

Популяризація серед 

підлітків ідеї власного хобі, 

зокрема паркуру. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3,8 Відсутня експозиція. 

Проблеми з мотивацією 

героїв. Придумані хлопці 

"Трої", але сам сюжет дещо 
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передбачуваний. Забагато 

проговорюється в діалогах. 

Усього балів: 11,8  

 

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 повнометражні фільми дебюти 

Назва кінопроекту Зграя 

Автори кінопроекту Сніжана Гусаревич 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «Ап ЮА» 

Обов’язкова стисла рецензія на кінопроект Цікава форма для вже існуючою структури таких 
молодіжних фільмів. Нажаль замало мотивації у фіналі 
фільму, не зрозуміло навіщо хлопцям повертати Ташу в 
команду. Зверніть увагу жанр, здається, вказаний в 
заявці, не зовсім відповідає дійсності. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Цікава форма для вже існуючою структури 
таких молодіжних фільмів.  

Актуальність теми 4 Актуальна тема 
Драматургічна якість сценарію: 

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

3 Нажаль замало мотивації у фіналі фільму, 
не зрозуміло навіщо хлопцям повертати 
Ташу в команду. 

Усього балів: 10  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму (у разі 
його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 



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 повнометражні фільми-дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «ЗГРАЯ» 

Автори кінопроекту Гусаревич Сніжана Анатоліївна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

  

ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО», 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія про підлітків, яких об'єднав і 

подружив паркур і завдяки тренуванням 

вони віршують свої проблеми. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3  

Актуальність теми 4  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

3 Гарна підліткова історія, 

добре пророблені характери 

персонажів, цікава і 

актуальне тема. Проте 

сценарію вочевидь не 

вистачає гостроти, адже від 

фільму про паркур глядач 

перш за все чекає екшену 

на зразок фільмів «Ямакасі» 

та «13 район». Також у 

сценарії багато довгих 

діалогів ніяк не 

підкріплених візуально, а 

«балакаючи голови» - це не 

формат підліткового кіно. 

Усього балів: 10  
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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. 

______________________________ 


