
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 «Почуття ритму» 

Автори кінопроекту Дружиніна Марина 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Державне підприємство «Національна 

кіностудія 

художніх фільмів імені Олександра 

Довженка» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Лірична, по дитячому наївна, історія шкільної 

вчительки, яка намагається допомогти своєму 

батькові.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея запозичена, але реалізація 
досить пристойна 

Актуальність теми 4 Тема танців, дорослішання та 
онлайн можливостей актуальна для 
сучасних школярів.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Сценарій цікавий, з несподіваними 
поворотами. Герої зрозумілі та 
прогнозовані. Конфлікти 
виглядаюсть штучними, але 
непогано обгрунтовані. 

Усього балів: 12  

 

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. 

______________________________ 



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 «Почуття ритму» 
Автори кінопроекту Автор сценарію - Кучерявий Володимир 

Анатолійович  
Режисер-постановник - Дружиніна Марина 
Миколаївна  
Оператор – постановник - Колбінєв Сергій 
Анатолійович  
Художник – постановник  - Стрілецький 
Євген Антонович  
Композитор - Леонтьєв Сергій 
Анатолійович  
Продюсер - Олесь Янчук 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Державне підприємство «Національна 
Кіностудія художніх фільмів імені 
Олександра Довженка» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Психологічна драма про стосунки хлопця 
підлітка, що навчається у випускному класі, 
закоханого в свою вчительку. Хлопець 
дізнається, що об’єкт його кохання, 
вчителька української мови, танцює у 
стриптиз клубі щоб утримувати хворого 
батька, та вирішує їй допомогти. 
Вбачається, що історія  має бути 
розрахована на дорослу аудиторію. Сюжет 
доволі передбачуваний. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 
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Оригінальність ідеї 3 Ідея не для дитячої 

аудиторії. 
Актуальність теми 3 Тема не відповідає 

заявленій аудиторії. 
Можливо потрібно 
розвивати проєкт як 
авторське кіно 

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

3 Сюжет посередній. Історія 
потребує ретельної доробки 
сюжетних ліній. 
 

Усього балів: 9  

 
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 «Почуття ритму» 

Автори кінопроекту Дружиніна Марина Миколаївна, Кучерявий 

Володимир Анатолійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Державне підприємство «Національна 

кіностудія 

художніх фільмів імені Олександра 

Довженка» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Сценарій новаторський. Автор обходиться 

без антагоніста та потужних конфліктів. 

Герою практично ніщо та ніхто не заважає в 

досягненні мети. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Зворушлива історія 

почуттів учня та учительки 

Актуальність теми 4 Має привернути увагу 

учнівської аудиторії, а може 

і батків. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Технічно написано 

грамотно, але здається, там 

де міг би розвиватися 

конфлікт, автор свідомо 

згладжує ситуацію 

Усього балів: 13  

 

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 Ігрові повнометражні фільми для 

дитячої аудиторії 

 

Назва кінопроекту «Почуття ритму» 

Автори кінопроекту Дружиніна Марина 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Державне підприємство «Національна 

кіностудія 

художніх фільмів імені Олександра 

Довженка» 

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Я б сказав, що це лірична історія молодої 

вчительки з елементами соціальної драми. 

Класика жанру – учень закохується у 

молоду та привабливу вчительку, але в неї є 

маленька таємниця про яку він згодом 

дізнається 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Тема не нова, але добре 

реалізована 

Актуальність теми 4 Підліткове дорослішання, 

перше кохання – це теми, 

які потрібно правильно 

висвітлювати у сучасному 

кінематографі 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Зрозумілий і добре 

написаний сценарій з 

чіткими мотиваціями героїв 

Усього балів: 12  

 

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. 

______________________________ 



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 Почуття ритму 

Автори кінопроекту Режисер - Дружиніна Марина Миколаївна  

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Державне підприємство «Національна 

кіностудія 

художніх фільмів імені Олександра 

Довженка» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цільова аудиторія проекту – підлітки. 

Автори визначають як психологічну драму. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Сучасні підлітки, сучасні 

проблеми. 

Актуальність теми 4 Актуальна для більш 

старшої підліткової цільової 

аудиторії. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Знайомі сучасному підлітку 

герої та ситуації, мабуть за 

виключенням основного 

конфлікту.  

Усього балів: 13  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

 



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 «Почуття ритму» 

Автори кінопроекту Кучерявий Володимир Анатолійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Державне підприємство «Національна 

Кіностудія художніх фільмів імені 

Олександра Довженка» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікава історія юнацько-дорослого кохання 

та взаємодопомоги. Своєрідна сучасна казка 

зі щасливим фіналом. Виразні та об’ємні 

персонажі. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Під оригінальним кутом 

зору подано сучасну 

«казкову» історію. 

Актуальність теми 5 Взаємодопомога та щирість 

почуттів – завжди актуальні. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Цікава та жвава подача 

історії. Звісно, як і у кожній 

«казці», інколи 

проскакують шаблонні 

ходи. 

Усього балів: 14  

 

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. 

______________________________ 


