
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 Сімнадцятий конкурсний відбір 
кінопроєктів - ігрові повнометражні для 
дитячої аудиторії 

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

 

Назва кінопроекту «Ботан, Боєць та Штучний інтелект» 
Автори кінопроекту Бабік Андрій Іванович (Сценарист) 

Бредік Віталій Володимирович (оператор-
постановник) 
Наметченюк Олег Сергійович (художник-
постановник) 
Потутаєв Павло Павлович (Режисер-
постановник) 
Чорна Ірина Петрівна (Сценарист) 
Сергій Шманьов (композитор) 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «Кіностудія 
дитячих та юнацьких фільмів 
ім. О.О. Ханжонкова» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Цікава історія про двох однокласників, що 
спочатку конкурують та ненавидять один 
одного. Дуже різних героїв об’єднує 
спільний ворог - голова величезної 
корпорації «Der Künstliche Intellektum», яка 
хоче за допомогою штучного інтелекту 
підкорити собі все людство. Тематика 
штучного інтелекту та боротьби з 
“цифровою корпорацією зла” наразі все 
частіше використовується, як паралель до 
нашої реальності, де залежність від гаджетів 
та соціальних мереж, маніпуляції збоку 
інформаційних гігантів та жага до 
постійного створення контенту вже стають 
буденністю. 

 

Назва критерію Кількість балів  Аргументація 
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Продовження додатка 4 
 

(від 1 до 5) 
Оригінальність ідеї 4 Ідея фільму не є цілком 

інноваційною, так як 
тематика наразі дуже 
популярна. Проте 
вбачається оригінальний 
альтернативний погляд 
авторів фільму на історію 
протистояння людини та 
технологій.  

Актуальність теми 5 Фільм показує типову 
історію об’єднання 
“заклятих ворогів” задля 
подолання ще більшого зла. 
Ідея має потенціал для 
розвитку та гарного відгуку 
в аудиторії 10 - 15 років. 

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

4 Гарно показано розвиток 
відносин головних героїв та 
їх дорогу від ворожнечі до 
дружби. 
 

Усього балів: 13  

 
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 для дитячої аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Ботан, Боєць та Штучний інтелект» 

Автори кінопроекту Потатуєв Павло Павлович, Чорна Ірина 

Петрівна, Бабік Андрій Іванович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Кіностудія дитячих та юнацьких фільмів 

ім. О.О. Ханжонкова» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

 Дивний задум антагоніста, дитяча 

аудиторія може його сприйняти, а може і ні. 

Конфлікт зрозумілий і багато разів 

запропонований в інших творах. Гегі не 

оригінальні. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Дружба сили з розумом  

Актуальність теми 5 Для дітей та юнацтва 

актуально 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Рівний сценарій, багато 

кліше, особливих зауважень 

нема 

Усього балів: 13  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  

_________________ 
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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 повнометражні для дитячої аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Ботан, Боєць та Штучний інтелект» 

Автори кінопроекту Чорна Ірина Петрівна 

Бабік Андрій Іванович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Кіностудія дитячих та юнацьких фільмів 

ім. 

О.О. Ханжонкова» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікава повчальна підліткова історія. 

Живості їй додає комедійна складова. Гарно 

обігруються фантастичні елементи. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Своєрідна історія. 

Актуальність теми 5 Зрозуміти не такого, як ти, 

та ще й подружитися з ним – 

доволі актуально у 

сьогоденні. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Цікава повчальна підліткова 
історія. Живості їй додає 
комедійна складова. Гарно 
обігруються фантастичні 
елементи. 

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 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 для дитячої 

аудиторії 

Назва кінопроекту Ботан Боэць та штучний інтелект 

Автори кінопроекту Потатуєв Павло  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Кіностудія дитячих та юнацьких 

фільмів ім. 

О.О. Ханжонкова» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Тема цікава для дитячої аудиторії. Якщо 

отримаєш щось швидко, не докладаючи до 

цього зусиль, то це може мати не дуже 

приємний зворотній бік. Ця історія є 

прикладом того, як можна об’єднати 

зусилля (дітей, які між собою не 

товаришують),  проти «зла» 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Подібна ідея була ще у 

радянських дитячих 

фільмах, але цікава сучасна 

адаптація 

Актуальність теми 4  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Цікаві персонажі, мені 

трошки нагадали героїв 

Єралашу)) сценарій 

простий і зрозумілий для 

сприйняття  

Усього балів: 13  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
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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 повнометражні для дитячої аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Ботан, Боєць та Штучний інтелект» 

Автори кінопроекту Режисер – Потатуєв Павло Павлович 

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Кіностудія дитячих та юнацьких фільмів 

ім. О.О. Ханжонкова» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Боротьба сили та розуму. Боротьба дітей за 

долю людства. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Історія, де діти стають на 

шлях боротьби проти зла і 

стають на захист людства. 

Актуальність теми 4 Тема штучного інтелекту 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Класичний конфлікт 

Усього балів: 13  

 

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 Ігрові повнометражні фільми для дитячої 

аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Ботан, Боєць та Штучний інтелект» 

Автори кінопроекту Потатуєв Павло 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Кіностудія дитячих та юнацьких 

фільмів ім. 

О.О. Ханжонкова» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Актуальна дитяча тема, зрозуміла кожному підлітку. Не 

нав’язливо показує, що не буває чогось задарма і за все 

доводиться платити. Розкривається основний меседж гармонії 

та балансу між розумом та силою.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея не нова, але цікаво адаптовано 
під українські реалії. 

Актуальність теми 4 Тема переваги розуму над силою 
вдало переходить в необхідність 
балансу та гармонії 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Сценарій зрозумілий, цікаво 
написаний, дії героів прогнозовані, 
але за ними цікаво спостерігати. 

Усього балів: 13  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не 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. 

______________________________ 


