
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 «По сліду вовка» 
Автори кінопроекту Автор сценарію - Власюк Олександр 

Іванович  
Режисер-постановник - Ітигілов Олександр 
Олександрович  
Оператор-постановник - Борденюк Сергій 
Григорович  
Художник-постановник - Дудко Владислав 
Валерійович  
Композитор - Пономарьов Андрій Ігорович 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «ОПЕРАТОРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ. 
ЮА» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Насичена подіями гумористична 
пригодницька казка в жанрі українського 
чарівного вестерну-детективу. Досить 
типовий сюжет, де герої розплутують 
загадкові події, паралельно потрапляючи в 
кумедні та небезпечні пригоди.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея цікава, але не нова. 
Актуальність теми 4 Пригоди, загадки, магія, 

детективна складова  будуть 
цікаві для заявленої 
аудиторії.   

Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 

5 Головні персонажі цікаві та 
неоднозначні, в них є 
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героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

внутрішня боротьба та 
баланс добра і зла. 
Історія дуже заплутана та 
насичена деталями, що буде 
тримати глядача у напрузі. 

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 фільми для дитячої 

аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «По сліду вовка» 

Автори кінопроекту Олександр Ітигілов 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «ОПЕРАТОРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ. 

ЮА» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Сценарій за казкою українського казкаря Сашка 

Лірника. Висвітлені цікаві факти в історіїї України, 

історія доволі динамічна, є гумор і детективна 

складова. За задумом і історію фільм має бути 

достатньо динамічним з сучасними спец-

еффектами, бойовою хореографією та масштабною 

операторською роботою. Але з огляду на бюджет  

стрічки та  досвід режисера є сумніви в реалізації 

цього проекту в належній якості.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея досить цікава, багато 
складових запозичено з інших 
казок. 

Актуальність теми 3 Тема боротьби козацтва з темними 
силами  може бути актуальною, 
якщо її екстраполювати на 
сучасність.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Сценарій доволі жвавий, присутній 
гумор та цікавий розвиток подій. 
Герої зрозумілі та прогнозовані.   

Усього балів: 11  

 

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 Ігрові повнометражні для дитячої аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «По сліду вовка» 

Автори кінопроекту Олександр Ітигілов 

Сашко Лірник 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «ОПЕРАТОРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ. 

ЮА» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Автори поєднують багато жанрів – гумор, 

пригоди, казка і вестерн-детектив. Така 

комбінація може як і бути цікавою, так і 

перенасити глядача. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Екранізація твору Сашка 

Лірника, цікавий жанр, але 

минулий фільм за сценарієм 

автора не мав попиту у 

широкої глядацької 

аудиторії. 

Актуальність теми 3 Класичні теми в кіно для 

дитячої аудиторії – добро і 

зло, зрада, дружба, кохання і 

т.д. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Багато сюжетних ліній, 

цікаві персонажі. 

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                           

_________________ 
* 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 «По сліду вовка» 

Автори кінопроекту Олександр Ітигілов, Олександр Власюк 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «ОПЕРАТОРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ. 

ЮА» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Світ історїї цікавий, хочеться на нього 

подивитись. Зав’язка інтригує. Але 

характери деяких персонажів викликають 

питання, а послідовність подій здається 

штучною. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Багато де обов'язок 

змагається з пристрастю, 

але тут світ цікавий 

Актуальність теми 3 Під запитанням 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Цікава історія, але характер 

героя не здається цілісним. 

Логіка деяких подій штучно 

працює на сюжет. 

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  

_________________ 
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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 Ігрові повнометражні для дитячої аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «По сліду вовка» 

Автори кінопроекту Олександр Власюк 

(псевдонім Сашко Лірник) 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «ОПЕРАТОРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ. 

ЮА» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікаві та виразні персонажі. Захоплива 

пригодницько-комедійна казка. Лиш дещо 

перевантажена подіями та деталями. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Доволі оригінальна історія 

на основі історичних фактів 

та казкових переказів. 

Актуальність теми 3 Не простежується якась 

особлива актуальність. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Цікаві та виразні персонажі. 

Захоплива пригодницько-

комедійна казка. Лиш дещо 

перевантажена подіями та 

деталями. 

Усього балів: 11  

 

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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_________________ 
* 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 «По сліду вовка» 

 

Автори кінопроекту Олександр Ітигілов 

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «ОПЕРАТОРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ. 

ЮА» 

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Пригодницький козацький вестерн в якому 

мужні хлопці протистоять різним темним 

силам. Все це перемішано з реальними 

історичними фактами і чудовим гумором. 

Дуже складний проект у реалізації 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Доволі проста і звичайна 

ідея про козаків, які 

протистоять темним силам 

Актуальність теми 3 Тема боротьби козатсва з 

темними силами дуже часто 

висвітлюється у 

Українському кіно 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Сценарій написаний за 

казкою Казкаря Сашка 

Лірника. Цікавий та 

насичений подіями і 

різноманітними 

персонажами сюжет 

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному Відповідає/не відповідає 
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напряму (у разі його оголошення) 
 

Реквізити особи – підписувача* 
 

_________________ 
* 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.  

______________________________ 


