
 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(другий етап) 

 

Найменування експертної комісії Неігрові фільми міжнародна копродукція 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту МІЖНАРОЖНИЙ  ВІВЧАР 

Автори кінопроекту Тарасенко Олександр Ігорович 

Найменування виробника фільму ТОВ «Кіностудія дитячих та юнацьких 

фільмів ім. О.О. Ханжонкова» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія про відновелння відносин 

“блудного” з сином.  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 5 З’єднання “блудного” батька з 

сином. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

5 Доволі досвідчена команда, 

яка спроможна зробити 

якісний продукт. 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

5 Добре проведена презентація 

Усього балів: 15  

 

Відповідність тематики кінопроекту 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 5 

до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 11 розділу ІІІ) 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(другий етап) 

 

Найменування експертної комісії Неігрові фільми міжнародна копродукція 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Міжнародний вівчар» 

Автори кінопроекту Тарасенко Олександр Ігорович, Іскра 

Костянтин Миколайович 

Найменування виробника фільму Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Кіностудія дитячих та юнацьких фільмів 

ім. О.О. Ханжонкова» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Автори розпорошуються увагою на 

декількох об’єктах і темах, які можуть бути 

окремими фільмами. Через це кожна з цих 

тем, сама по собі цікава, може розглядатися 

доволі побіжно та поверхнево. Загалом, вже 

на цьому етапі виникає плутанина у 

сприйнятті проекту. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 2 Через декілька тем – 

неможливо визначити 

актуальність та значущість. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

4 Доволі потужна група. 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

2 Роззосереджена та плутана 

презентація.  

Усього балів: 8  

 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 



2 

 

Продовження додатка 11 

 

 

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 5 

до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 11 розділу ІІІ) 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(другий етап) 

 

Найменування експертної комісії Неігрові фільми міжнародна копродукція 
Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Міжнародний вівчар» 

Автори кінопроекту Олександр Тарасенко 

Найменування виробника фільму ТОВ «Кіностудія дитячих та юнацьких 

фільмів ім. О.О. Ханжонкова» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Складається враження, що в проекті багато 

тем і яка з них першочергова не зрозуміло. 

Вірніше презентація посилила одну тему, 

яку не можу для себе визначити головною 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 3 «Син забуває мову тата» 

подається як суспільна 

проблема, хоч в проекті ця 

тема особиста. 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

4 Команда цілком здатна 

зробити проект 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

3 Презентація додала питань 

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  
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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.  

_____________________________ 



 
 
 
 
 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 
(другий етап) 

 
Найменування експертної комісії Неігрові фільми міжнародна копродукція 
Прізвище, ім`я, по-батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Міжнародний вівчар» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Тарасенко Олександр 

Ігорович  
Оператор-постановник Течинський Олександр 
Олександрович 

Найменування виробника фільму «Кіностудія дитячих та юнацьких фільмів ім. О.О. 
Ханжонкова» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм розповідає про вівчаря з Закарпаття, який, не 
виїжджаючи з рідного села, змінив за життя кілька 
громадянств.  
Не до кінця зрозуміло, що саме хотів показати автор 
та яка основна ідея фільму.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 2 Не до кінця зрозуміло, що 
саме хотів показати автор та 
яка основна ідея фільму. 

Творчий потенціал авторської 
групи: режисера-постановника, 
автора сценарію, композитора, 
оператора-постановника, 
художника-постановника 

3 Команда проекту є 
спрацьованою.  

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

2 Презентація була дещо 
хаотичною та не зрозумілою.  

Усього балів: 7  
 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не 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. 

_____________________________ 



 
 
 
 
 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 
(другий етап) 

 
Найменування експертної комісії Неігрові фільми міжнародна копродукція 
Прізвище, ім`я, по-батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Міжнародний вівчар 
Автори кінопроекту Костянтин Іскра 

Олександр Тарасенко 
Найменування виробника фільму ТОВ "Кіностудія дитячих та юнацьких 

фільмів ім.О.О.Ханжонкова" 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Сподобалась стилістика режисера та спосіб 
оповідання. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Суспільна значущість 3 Слабка 
Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 
автора сценарію, композитора, 
оператора-постановника, 
художника-постановника 

3  

Креативність та якість 
презентації кінопроекту 

3 Сподобався трейлер 

Усього балів:   
 

Відповідність тематики кінопроекту 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 5 

до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 11 розділу ІІІ) 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(другий етап) 

 

Найменування експертної комісії Неігрові фільми що створюються у 

міжнародній копродукції 

Прізвище, ім`я, по-батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Міжнародний вівчар» 

Автори кінопроекту Тарасенко Олександр Ігорович 

Найменування виробника фільму Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Кіностудія дитячих та юнацьких фільмів 

ім. О.О. Ханжонкова» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікава тема. Гарна проробка матеріалу. Але 

драматургічно автори намагаються 

поєднати дуже багато тем в одному фільмі.  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Суспільна значущість 4 Суспільно значуща тема 

Творчий потенціал авторської 

групи: режисера-постановника, 

автора сценарію, композитора, 

оператора-постановника, 

художника-постановника 

4  Талановита  творча група 

Креативність та якість 

презентації кінопроекту 

3  Дуже заплутана 

презентація.  

Усього балів: 11  

 

Відповідність тематики кінопроекту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  

_________________ 
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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. 

_____________________________ 


