
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 Неігрові короткометражні фільми 

тематичні “30-річчя незалежності України” 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ХТО МИ Є? 

Автори кінопроекту Оксана Бондаренко 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "В'Ю ЛАБ" 

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

У чому саме полягає ця ідентичність? Спроба 

візуалізувати сучасну Україну. «Ми прагнемо 

показати різноманіття, контраст, неповторність». 

 

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ми прагнемо показати 

різноманіття, контраст, 

неповторність 

Актуальність теми 5 Актуальна 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Герої фільму – люди 

України у всїх проявах 

сучасного життя 

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 Неігрові короткометражні фільми тематичні
30-річчя незалежності України

Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту Хто ми є?
Автори кінопроекту

Бондаренко Оксана Станіславівна

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

ТОВ “В'Ю ЛАБ”

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Проект «Хто ми є?» – фільм - філософське
ессе, що має на меті знайти витоки
української ідентичності і поглянути на неї
відсторонено.   Проєкт є цікавим и
відповідає тематики тематичному напряму.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5 Виразна задумка режисера
Актуальність теми 5 Фільм є важливий для

розуміння теми
Незалежності і єднання
України

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

5 Зрозуміла форма і
структура.

Усього балів: 15

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає

Реквізити особи – підписувача*
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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 Неігрові короткометражні 30-річчя
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту Хто ми є?
Автори кінопроекту Бондаренко Оксана Станіславівна
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “В'Ю ЛАБ”

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Юна авторка намагатиметься донести
глядачеві своє розуміння поняття
«батьківщина». Фільм, як і багато інших
поданих проектів, покаже яка Україна
різноманітна зовні, яку важку історію
пережила, аде як при цьому схожі люди, які
тут мешкають. Але обіцяють, що буде
красиво.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 2 Ідея не вирізняється
оригінальністю.

Актуальність теми 4 Доки точиться
протистояння на Сході та
Півдні і Росія не припиняє
агресії – такі фільми,
напевно, актуальні.

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

3 З трітменту не до кінця
зрозуміло, яким чином буде
реалізовано проект.

Усього балів: 9
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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 Неігрові короткометражні фільми тематичні
до “30-річчя незалежності України”

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

  

Назва кінопроекту Хто ми є ?
Автори кінопроекту Бондаренко Оксана Станиславівна
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “В'Ю ЛАБ”

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Цей фільм виглядає, як набір гарних
картинок про Україну та загальновідомих
думок і суперечок в середині країни, а
навіть за допомою тритменту не зрозуміла
концепція, за допомогою якої буде
створений цей фільм.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 2 Не перший неігровий
фільм про України та
“видові” кадри природи.

Актуальність теми 2 Тема є актуальною, але
форма зменшує якість
фільму.

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

2 Незрозуміло, яким чином
буде здійснюватися задум
авторів. “Видові” кадри
Криму, наприклад?

Усього балів: 6

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не 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 неігрові фільми-дебюти 
до 30-річчя незалежності України 

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

 

Назва кінопроекту Хто ми є? 
Автори кінопроекту Бондаренко О.С. 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "В'Ю ЛАБ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Філь може бути класним, але треба допрацювати історію. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея гарна, але не нова. Можливо, треба дещо 
докрутити її і зробити цілісну історію. 
Наприклад, як варіант одного блоку - як  
починається ранок в різних куточках нашої 
країни? Або розповідати якусь єдину цілу 
історії, через особистості? 

Актуальність теми 5 Розказати про нашу ідентичність - це дуже 
актуальна і класна ідея.  

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

4 Трітмент занадто стислий щоб робити 
висновки. До того ж, сам автор акцентував, що 
описані не всі епізоди 

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 Неігрові короткометражні фільми 

тематичні _30-річчя незалежності України_ 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Хто ми є» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Бондаренко Оксана 

Станіславівна  
Оператор-постановник Жоров Кирило  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “В'Ю ЛАБ”  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм розповідає про Донецькоу, Луганську 
області, а також Крим з їх автентичними 
народними традиціями, заняттями, корінним 
населенням.Історія досліджує формування 
сучасної культури і свідомості 
 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Історія розповідає про 
Донецькоу, Луганську області, 
а також Крим з їх 
автентичними народними 
традиціями, заняттями, 
корінним населенням. 

Актуальність теми 5 Фільм розповідає про 
Донецькоу, Луганську області, а 
також Крим з їх автентичними 
народними традиціями, 
заняттями, корінним 
населенням. 

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

4 Фільм розповідає про 
Донецькоу, Луганську області, а 
також Крим з їх автентичними 
народними традиціями, 
заняттями, корінним 



2 
 

Продовження додатка 4 
 

населенням. Історія досліджує 
формування сучасної культури і 
свідомості.  

Усього балів: 13  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
Відповілає 

 
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. 

______________________________ 


