
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 Останній воїн 

Автори кінопроекту Ахтем Сеітаблаєв 

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Кінокомпанія 2016» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

історія про хлопчика пастушка, який не 

здогадувався, що має величезну Силу 

останнього воїна. Ми бачимо, як 

дорослішає сирота Грицько і стає 

справжнім захисником свого народу. Він 

протистоїть північним загарбникам,  

об’єднує татар і українців.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Цікава ідея, але вона була 

реалізована неодноразово  

Актуальність теми 3 тема боротьби зі злом та 

обєднання двох народів 

заради одієї мети та 

свободи може бути дуже 

актуальною 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Цікавий і насичений 

подіями сценарій.  

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.  

______________________________ 



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 «Останній Воїн» 

Автори кінопроекту Олександр Власюк 

(псевдонім Сашко Лірник) 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Кінокомпанія 2016» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія базується на історично-міфічних 

персонажах та подіях, але в інших образах 

відображає теперішню українську ситуацію. 

Виразні, але доволі пласкі персонажі. 

Забагато штучності, зокрема у мові 

персонажів.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Шаблонне обігрування 

історично-міфічних подій. 

Актуальність теми 4 Простежується образне 

відтворення сьогодення 

України.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Виразні, але доволі пласкі 

персонажі. Забагато 

штучності, зокрема у мові 

персонажів.  

Усього балів: 9  

 

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 для дитячої аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Останній Воїн» 

Автори кінопроекту Ахтем Сеітаблаєв, Олександр Власюк 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Кінокомпанія 2016» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Справляє двояке враження. Не зовсім 

зрозуміла аргументація антагоніста, та деякі 

моменти в послідовності головного героя. 

Зав’язка і розв’язка запам’ятовуються, 

другий акт виглядає трохи уповільненим. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Гарна метафора 

Актуальність теми 3 Дуже часта 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Читається легко, є 

зауваження до логіки 

послідовностей і 

пресонажів. 

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  

_________________ 
* 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.  
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______________________________ 



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 «Останній Воїн» 
Автори кінопроекту Автор сценарію - Власюк Олександр 

Іванович 
Режисер-постановник - Сеітаблаєв Ахтем 
Шевкетович  
Оператор-постановник - Юрій Король  
Композитор - Милош Єлич  
Художник-постановник - Шевкет 
Сейдаметов 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «Кінокомпанія 2016» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Цікава історично-стилізована історія, що 
створює нового сильного героя в 
українському інформаційному просторі. 
Маленький Грицько опановує прадавню 
Силу могутніх воїнів, щоб захистити 
Україну від зрадника – мага на прізвисько 
Ворон. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Дуже цікава ідея. 
Актуальність теми 5 Поєднання класичної 

історія про становлення 
героя та патріотичних 
цінностей.  

Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 

5 Цікаві та харизматичні 
персонажі.  
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героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

Інтригуюча сюжетна лінія 
та розвиток стосунків 
антагоніст-протагоніст. 

Усього балів: 15  

 
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 ««Останній Воїн»» 

Автори кінопроекту Ахтем Сеітаблаєв 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Кінокомпанія 2016» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Сценарій за казкою українського казкаря Сашка 

Лірника. Історія дорослішання молодого козака-

сироти, який пройшовши шлях воїна стає 

справжнім характерником та захисником своїх 

земель. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея була реалізована у різних 
казках та культурах 

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 цікавий, здебільшого 
казково обгрунтовані події. Герої 
зрозумілі та прогнозовані.   

Усього балів: 10  

 

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 Ігрові повнометражні для дитячої аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Останній Воїн» 

Автори кінопроекту Ахтем Сеітаблаєв 

Сашко Лірник 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Кінокомпанія 2016» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Команда проекту є досвідченою та не 

викликає сумнівів у створенні якісного 

продукту для дитячої аудиторії. Історія 

цікава для дітей, важлива та актуальна. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Сценарій за мотивами казки 

Сашка Лірника, минулий 

фільм якого мав не великий 

попит у аудиторії. 

Актуальність теми 3 Актуальні теми, які 

необхідно підіймати. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Драматургічно завершений, 

логічний та цікавий 

сценарій.  

Усього балів: 10  

 

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. 

 


