
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 художньої та
культурної значущості (авторські)

Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту Уроки толерантності
Автори кінопроекту Автори сценарію Аркадій Анатолійович

Непиталюк та Ігор Костянтинович Білиць;
режисер-постановник Непиталюк Аркадій
Анатолійович.

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Солар Медіа Інтертейнмент»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Провінційна родина вирішує взяти участь у
програмі з євроінтеграції, яка спонукає
змінити радянський світогляд у ставлені до
сексуальних меньшинств, проте їх
намагання обертаються справжньою
трагікомедією. Чи можливо змінити
світогляд та прийняти інакшість,
дізнаємось наприкінці.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 Сюжет дуже стереотипний, це
викликає відсторонення.
Наскільки така форма можлива та
допустима - це рішення лишається
на роздуми авторів проєкту.

Актуальність теми 4 Це важлива для нашого
суспільства тематика, проте форма
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та зміст сценарію був би на мою
думку набагато більш доречним у
глядацькому кіно.

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

3 Не вистачає глибини, комедія
гротескна, схематична, люди -
дурні. Це не додає фільму плюсів.
Проте це абсолютно суб’єктивна
думка, сам жанр стрічки диктує це
сприйняття матеріалу.

Усього балів: 10

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 художньої та культурної 
значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Уроки толерантності 

Автори кінопроекту Аркадій Непиталюк 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "Солар Медіа Інтертейнмент 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікава історія, гарно зроблений сценарій. 

Одразу простежується авторський стиль 

майбутнього проекту. З гумором про 

євроінтеграцію та толерантність, 

гомофобство та ЛГБТ. Аркадій Непиталюк 

продовжує вивчати питання терпимості та 

обізнаності суспільства. 

 

Творчий склад знімальної групи уже 

зарекомендував себе, як такий що знімає 

якісний продукт.  Цікаво послухати 

презентацію. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея є цікавою 

Актуальність теми 5 Актуальність проблем 

людських відносин, 

обізнаності населення про 

тенденції та толерантність 

поза сумнівом  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Гарна та цікава історія. 

Жарновість витримано. 

Сценарій добре зроблено.  

https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6b8642c8ed-7_zayava-_bez_person-dan.pdf
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Усього балів: 15  

 

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. 

______________________________ 



 

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 художньої та 

культурної значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Уроки толерантності  

Автори кінопроекту Непиталюк Аркадій Анатолійович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Солар Медіа Інтертейнмент»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Це буде фільм, який викличе суспільну 

дискусію. Для авторського кіно це одна з 

цілей. Це культурно значущий проект, який 

повинен стати глядацьким. Успішність 

п’єси це підтверджує. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Оригінально і з гумором. 

Актуальність теми 5 Ця тема, яка вже практично 

не викликає обурення в 

європейських країнах, досі 

актуальна в Україні. Наше 

суспільство досі хоче 

керувати тілом людини. 

Добре, що вже відкинули 

мрію керувати думками.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Цей сценарій повністю 

готовий до реалізації.  

Усього балів: 15  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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. 

______________________________ 



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 художньої та 
культурної значущості (авторські) 

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

 

Назва кінопроекту Уроки толерантності 
Автори кінопроекту Аркадій Непиталюк 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "Солар Медіа Інтертейнмент" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Добре підготовлений проект. Хороша ідея та погляд на її 
реалізацію. Ідея оригінальна Тема на сьогодні дуже актуальна. 
Драматургічна якість сценарію на високому якісному рівні: 
вибір стилю відповідає темі проекту, опис головних героїв 
детальний, художня правдивість конфліктів та їх вирішення 
виглядають природньо. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея оригінальна 

Актуальність теми 5 Тема на сьогодні дуже актуальна. 

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

5 Драматургічна якість сценарію на 
високому якісному рівні: вибір стилю 
відповідає темі проекту, опис головних 
героїв детальний, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення виглядають 
природньо. 

Усього балів: 15  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

 

 
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. 

______________________________ 



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 художньої та 

культурної значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Уроки толерантності 

Автори кінопроекту Непиталюк Аркадій Анатолійович  

Ігор Костянтинович Білиць  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Солар Медіа Інтертейнмент»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Трагікомедія. Провінційна українська 

родина, бажаючи європеїзуватися, 

підписується на державну програму “Уроки 

толерантності”. За умовами програми до 

них прикріплюють ґея з Німеччини. І у 

містечку, як вулкан, прокидається досі 

прихована гомофобія.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4  

Актуальність теми 5 Для сучасної України - так 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Команда має потенціал до 

якісного фествального та 

глядацького кіна. Гумор у 

сценарії хороший, як і 

меседж. Герої колоритні. 

Представлений тізер-

референс цікавий. 

Усього балів: 14  
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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. 

______________________________ 


