
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 повнометражні фільми (для 

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

 

Назва кінопроекту Вовк собаця поклик серця  
Автори кінопроекту Гармаш Сергій/ Вернова Даша 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«КАРАНДАШ Анімейшн Студіо» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Сценарій чіпляє нетиповою історією. Дуже 
гарні ілюстрації. Якщо майбутній 
мультфільм буде виглядати таким чином - 
це буде класний твір. Ставлю високий бал 
для того, аби проєкт мав можливість 
пройти на пітчинг. Хочеться послухати 
авторів та побачити візуалізації. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея про казковий світ з 
чарівним зіллям, яке змінює 
емоції людей є 
оригінальною та сучасною. 

Актуальність теми 5 Нічого не дається просто 
так і все має свої наслідки – 
актуальна тема. 

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

5 Конфлікти зрозумілі, світ 
мультфільму дуже цікавий, 
персонажі яскраві та 
нетипові.  

Усього балів: 15  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному Відповідає/не відповідає 
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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 Анімаційний повнометражні фільми 
(авторські) 

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

  

Назва кінопроекту Вовк Собаця. Поклик серця 
 

Автори кінопроекту Дмитро Бєлінський 
Олена Моренцова-Шулик 
 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «КАРАНДАШ Анімейшн Студіо» 
 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Проект буде цікавий для дитячої аудиторії. 
Історія зрозуміла і розказана доступною 
мовою. Представлена 
стилістика персонажів і художнє рішення 
картини. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Сама ідея не нова, але 
представлений світ і 
персонажі в ньому 
викликають інтерес 

Актуальність теми 4 Вічна тема правильного 
вибору. Актуальна для 
дитячої аудиторії. 

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

4 Добре опрацьовані 
персонажі і їх взаємодія зі 
світом. Є цікавий розвиток 
подій.  
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Усього балів: 12  

 
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 Анімаційні повнометражні фільми (для
широкої глядацької аудиторії)

Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту «Вовк Собаця. Поклик серця»
Автори кінопроекту Гармаш Сергій/ Вернова Даша
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю
«КАРАНДАШ Анімейшн Студіо»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Звертаючи увагу на професійний досвід
авторів фільму, можна впевнено сказати, що
фільм буде хорошим. Гарний рівень
анімації та сценарію.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5 Оригінальна цікава ідея
Актуальність теми 5 Актуальна тема, особливо

цікавою буде у Південної
Кореї.

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

5 Красива анімація, цікаві
персонажі, гарна історія.

Усього балів: 15

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не 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 Анімаційні повнометражні фільми (для широкої 
глядацької аудиторії) 

 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «ВОВК СОБАЦЯ. Поклик Серця». 

 

Автори кінопроекту Гармаш Сергій/ Вернова Даша  

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«КАРАНДАШ Анімейшн Студіо» 

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Оригінальна історія на серії відомої ще з 

жж про вовка-собацю. Оригінальне 

бачення, хороший візуальний гумор для 

анімації. З огляду на оригінальний малюнок 

велике питання до обраної техніки 3д. 

Хочеться побачити проби.  

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Дивує що цей проект в 

категорії для широкої 

глядацької авдиторії. З 

огляду на потужну 

авторську складову радше 

йому місце в авторській 

категорії.  

 

Актуальність теми 4 Вибір алегоричної мови – 

тварин в лісі знаходить 

свої джерела ще у 

класичних байках. Тому 
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така мова та тема 

актуальна в анімації.  

 

Драматургічна якість 

сценарію: вибір стилю, опис 

головних героїв, художня 

правдивість конфліктів та їх 

вирішення 

5 Сценарій багатошаровий 

гарно продуманий та 

сконструйований. Героїв 

забагато (з огляду на 

виробництво в 3д), але 

вони вмотивовані і всі 

ліній розкриті.  

Усього балів: 13  

 

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 Анімацйн.повнометражні для широкої 

аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Вовк Собаця 

Автори кінопроекту Д.Новицька, С.Гармаш 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ Карандаш 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

На сподобалась драматургія. Велика 

частина сценарію, де йде мова про розділ 

лісу, буде нецікава дітям. Не сподобалось, 

що сюжет частинами схожий на книгу 

Стругацьких (Хижі речі сторіччя) та фільм 

Зоотопія (Де йде мова про елексір, який 

змінює природу тварин 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Не оригінально, бо схоже на 

інші твори 

Актуальність теми 3 Взаємодопомога,  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Є цікаві моменти, але над 

сценарієм треба працювати  

Усього балів: 8  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
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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 повнометражні фільми для 

широкої аудиторії. 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Вовк Собаця. Поклик серця 

Автори кінопроекту Даша Вернова 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

«Карандакш Анімейшен Студіо» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Анімаційне фентезі з доволі простим, 

передбачуваним сюжетом. Немає 

несподіваних поворотів. Але й немає 

відвертих провалів. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Поділ світів на Темний і 

Світлий не новий. Так само 

не нова спроба назвати 

вовка не вовком. А чому не 

Зайченя, а Собаця? Та отож. 

Актуальність теми 5 Тема існування світу 

навиворіт, у якому не все 

так просто і світле не 

завжди є світлим, досить 

цікава для втілення. Тим 

більше – в нас час, коли не 

чорне кажуть біле і 

навпаки. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Про художню правдивість у 

анімаційному проекті 

говорити  зарано. Але 

казкова правдивість має 

місце бути. 
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Усього балів: 13  

 

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 Ігрові повнометражні фільми-дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Вовк Собаця. Поклик серця» 

Автори кінопроекту Гармаш Сергій/ Вернова Даша 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 ТОВ «КАРАНДАШ Анімейшн Студіо» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Казка про те як вовченя об’єднало темний 

та світлий ліс, щоб врятувати казковий світ. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Сюжет, як для  дошкільнят 

– дуже складний, а для 

тинейджерів − персонажі 

надто прості та «няшні». 

Актуальність теми 3 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

3 

Усього балів: 9  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

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. 

______________________________ 


