
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 Анімаційні серіали 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Суддя Рут 

Автори кінопроекту К,Холодкевич, В.Кравчук 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ФОП Холодкевич К.А. 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

)Цікава історія, непоганий сценарій. Але 

вірші дуже слабкі. Відеоряд дуже 

несучасний. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Не дуже оригінально, але 

цікаво – суд з тваринами. 

Актуальність теми 4 Треба дітям розповідати 

про права та обов*язки 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Історії сподобались, герої у 

сценарії теж. Але вірші 

зовсім не сподобались. 

Краще б прості діалоги 

написали. Відеоряд дуже 

слабкий. Особливо, якщо 

порівнювати з вдалими 

проектами на цьому 

конкурсі. 

Усього балів: 11  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
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Продовження додатка 4 

 

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 Анімаційний серіал  

 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Суддя Рут 

 

Автори кінопроекту Холодкевич Костянтин Анатолійович  

 

Найменування суб’єкта кінематографії 

(виробника фільму) 

ФОП Холодкевич Костянтин Анатолійович 

(анімаційна студія “ToonDrive”) 

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Відразу відзначимо що в 15 пітчингу режисер 

отримав проект Конституція для всіх, якій повинен 

згідно календарного плану авторів розпочатися в 

липні 2021 та закінчитися у грудні 2021, цей же 

проект режисер планує розпочати вже в вересні 

2021 і фіналізувати в серпні 2022, постає питання 

чи можна зробити два проекти якісно одночасно. 

Як мі розуміємо це продовження серіалу якій був 

зроблений на замовлення USAID Уроки 

справедливості ( посилання на YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=IGKwYaVec30 

чи 

https://www.youtube.com/watch?v=1hMdWwgS7y4 ), 

отже маємо не дуже цікавий навчальний фільм, де 

автори намагаються в віршованій формі з дуже 

пласким звукорядом розповісти про судову 

систему. В кожній серії різні звіри змагаються в 

суді Черепахи один проти одного а Суддя Рут 

виносіть справедливі рішення та розтлумачує їх 

звірям. Естетика проекту не виглядає сучасно, такі 

собі байки Глібова чи Крилова. Забагато пафосу та 

театральщини, плаский гумор, дуже все поверхово 

без глибини, просте утилітарне кіно без мистецької 

складової 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IGKwYaVec30
https://www.youtube.com/watch?v=1hMdWwgS7y4


2 

 

Продовження додатка 4 

 
 

  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Байки знайомі нам ще з 

шкільної лави, автори рахують 

що знайшли їх нове 

прочитання тому що добавили 

екзотичних тварин 

 

 

Актуальність теми 4 Закон є закон, діти повинні 

усвідомлювати що будь які 

вчинки мають наслідки, тільки 

чесна судова система здатна їх 

захистити бо правила для всіх, 

але іноді треба виходити на 

Майдан, щоб не з’являлось 

злочинних законів 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

3 Сценарій дуже одноманітний 

всі історії схожі між собою, 

персонажі пласкі і не мають 

індивідуальних рис, точніше 

вони не розкриті, весь 

сценарій, вибачте за 

тавтологію, побудовано за 

одним сценарієм. Дуже все 

поверхово нема другорядних 

дій, візуально виглядає не 

зовсім сучасно  

 

Усього балів: 10  

 

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

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

Назва кінопроекту Суддя Рут

Автори кінопроекту автор сценарію Воломир Кравчук
режисер  Костянтин Холодкевич

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

ФОП Холодкевич Костянтин Анатолійович
(анімаційна студія “ToonDrive”)

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

На прикладі історій про тварин
пояснюються складнощі врегулювання
конфліктів. Тема цікава, але не зовсім
зрозуміле резюме кожної з історій.
Сумнівно, що діти до яких звертаються
автори, зможуть зрозуміти що до чого, без
додаткових пояснень.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Спроба донести до дітей
важливість закону та його
виконанню у формі
кумедних історій про
тварин є доволі
оригінальною.
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Продовження додатка 4
Актуальність теми 2 Важливість розмови з

дитиною про те, як
влаштоване правове
суспільство - є
незаперечною, але питання
чи буде зрозумілою вона
для маленького глядача -
відкрите. Судячи з мови, та
стилю якою
послуговуються автори,
серіал виглядає як дуже
дитячий. Та не проблеми,
які вони намагаються
висвітлити. Тому
закономірно виникає
питання - на який вік
розраховано цей серіал?

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

1 В синопсисі один головний
песонаж - суддя Черепаха,
в сценарії інший -
суддя-Бегемот.
Сценарій не виглядає
продуманим. Не думаю,
що персонажі будуть цікаві
дітям, адже вони
позбавлені
індивідуальності. Вони не
герої, а функції.Схоже
авторам самим байдуже
хто буде на їх місці -
бегемот, черепаха чи
картонна коробка.

Усього балів: 7

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає

Реквізити особи – підписувача*
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Продовження додатка 4
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 Анімаційні телесеріали 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Суддя Рут 
Автори кінопроекту Холодкевич Костянтин Анатолійович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ФОП Холодкевич Костянтин Анатолійович 
(анімаційна студія “ToonDrive”) 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Важливий мультфільм для того, щоб 
ознайомити дитячу аудиторію з основами 
судочинства та права. Хочеться побачити 
проєкт в другому турі. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Дитячий мультфільм про 
судочинство є 
оригінальною ідеєю.  

Актуальність теми 5 Тема важливості 
справедливого судочинства 
є дуже важливою та 
актуальною темою в 
Україні. 

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

5 Ситуації, які розглядаються 
суддею Рут є цікавими та 
незвичними. 

Усього балів: 15  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
Реквізити особи – підписувача* 
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Продовження додатка 4 
	
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 Анімаційні телесеріали 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Суддя Рут 
Автори кінопроекту Холодкевич Костянтин Анатолійович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ФОП Холодкевич Костянтин Анатолійович 
(анімаційна студія “ToonDrive”) 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Оригінальна ідея та як ніколи актуальна 
тема навчання дітей справедливості та 
правильного вирішення/виходу з тих чи 
інших конфліктних ситуацій. Варто тільки 
звернути уваги на те, аби не 
використовувати занадто «жорсткі» сцени 
для таких маленьких дітей.  

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея дуже цікава, 
пояснювати дітям у 
доступній формі як все 
відбувається за законом 

Актуальність теми 4 Дійсно тема є актуальною, 
та вона напряму пов’язана з 
цільовою аудиторією, в 
заявці вказана 6+. Є 
невеличкий сумнів чи 
повністю зрозуміють діти, 
що намагаються до них 
донести  

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

5 Короткий формат, 
зрозуміла структура, 
хороші сюжети. От тільки у 
6 епізоді трохи жорстоко 



2 
 

Продовження додатка 4 
 

звучить «Ведмідь хапає 
їжака і 
встромляє йому усі голки.» 
Можливо варто знайти 
інший шлях розвитку, коли 
серіал дивлять малі діти  

Усього балів: 14  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

- 

 
Реквізити особи – підписувача* 
 
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 Анімаційні телесеріали 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

  

Назва кінопроекту Суддя	Рут 
Автори кінопроекту Холодкевич Костянтин Анатолійович  
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ФОП Холодкевич Костянтин Анатолійович  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Актуальний проєкт на тему вирішення спорів. 
Віршована форма оповіді, оригінальні 
ситуації та опрацьовані персонажі дають 
можливість йому мати успіх у дитячій 
аудиторії. У проєкту є освітній потенціал. 
 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Оригінальна ідея оповідання 
і продумані ситуації. 

Актуальність теми 5 «Вічна», але все ж дуже 
актуальна тема вирішення 
конфліктів і правового 
виховання. 

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

5 Герої опрацьовані, конфлікт 
зрозумілий. Чітка історія в 
кожній серії. І зрозумілий 
висновок. 

Усього балів: 15  
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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. 

______________________________ 


