
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 Хороші дівчатка потрапляють в Рай 

Автори кінопроекту Мирослава Хорошун 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «ДЖОЙ ФІЛМЗ» 

Обов’язкова стисла рецензія на кінопроект Сценарій насичений подіями та персонажами. 
Динамічний сюжет. Актуальна тема вигорання. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Оригінальна історія 
Актуальність теми 4 Актуальна тема 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних героїв, 
художня правдивість конфліктів та їх 
вирішення 

5 Сценарій насичений подіями та 
персонажами. Динамічний сюжет. 
Актуальна тема вигорання. 

Усього балів: 13  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму (у 
разі його оголошення) 

- 

 
 
Експерт експертної комісії  

 
 



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 

Назва кінопроекту Хороші дівчатка потрапляють в Рай 

Автори кінопроекту Мирослава Хорошун 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «ДЖОЙ ФІЛМЗ» 

Обов’язкова стисла рецензія на кінопроект «Хороші дівчатка потрапляють в Рай» гімн 
трудоголікам, які ставлять чужі пріоритети вище за свої. 
На вигляд міцний дебют, з високим глядацьким 
потенціалом. Послідовна та виважена структура історії. 
Привабливі герої та їх відносини один з одним.  

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Оригінальна історія 
Актуальність теми 5 Безперечно актуальна тема 
Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 
художня правдивість конфліктів та їх 
вирішення 

5 На вигляд міцний дебют, з високим 
глядацьким потенціалом. Послідовна та 
виважена структура історії. Привабливі 
герої та їх відносини один з одним. 

Усього балів: 15  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму (у разі 
його оголошення) 

- 

 
 
 



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 Експертна комісія з оцінювання 

кінопроєктів авторських ігрових / неігрових 

(документальних) фільмів, фільмів-дебютів 

(всіх видів), короткометражних фільмів 

(всіх видів) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Хороші дівчатка потрапляють в Рай 

Автори кінопроекту Хорошун Мирослава Адамівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «ДЖОЙ ФІЛМЗ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Вдала лірична інтонація, зрозумілий 

авторський меседж. Прописані персонажі і 

конфлікти. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Вдала лірична інтонація, 

місцями – з цинізмом. 

Зрозумілий авторський 

меседж. 

Актуальність теми 4,5 Пошуки "простого жіночого 

щастя" в 21 сторіччі. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4,5 Дещо штучна зав’язка, де 

Марія вирішує стати 

"поганою", не вистачає 

невимушеності. Багато 

стрибків героїні з хорошої-в 

погану-в езотеричну. 

Усього балів: 14  
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Продовження додатка 4 

 

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-дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Хороші дівчатка потрапляють в Рай» 

Автори кінопроекту Хорошун Мирослава Адамівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 ТОВ «ДЖОЙ ФІЛМЗ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Драмедія про надто правильну жінку, яка 

вирішує круто змінити своє життя. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2  

Актуальність теми 4  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

3 Добре розкриті персонажі, 

їх мотивація очевидна, 

прецінь ─ не зовсім 

зрозуміло чого домагалися 

автори: «міняй життя й 

живи так, ніби помреш 

завтра», або «добра 

добувши, кращого не 

шукай»? Начебто героїня 

ламає внутрішні бар'єри, 

але цей радикалізм віддає 

не свободою, а відчаєм. 

Плюс герої так пафосно 

просторікують на основні 

теми, що створюється 

відчуття рекламного ролика 

соцорганізації. 

Усього балів: 9  
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Продовження додатка 4 

 

 

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. 

______________________________ 



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 «Хороші дівчатка потрапляють в Рай» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Хорошун Мирослава 

Адамівна  
Оператор-постановник Сергій Крутін  
Художник-постановник Максим Німенко  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖОЙ ФІЛМЗ»  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку.  
Історія про класичне виховання «хорошої 
дівчинки», котра зручна для батьків та оточуючих, 
вона слідує  всім правилам переступаючи навіть 
через свої принципи та бажання. Але вона нарешті 
вирішує змінитися.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Історія про класичне виховання 
«хорошої дівчинки» 

Актуальність теми 4 Історія про класичне виховання 
«хорошої дівчинки» 

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

4 Історія про класичне виховання 
«хорошої дівчинки», котра 
зручна для батьків та 
оточуючих, вона слідує  всім 
правилам переступаючи навіть 
через свої принципи та бажання.   

Усього балів: 11  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
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Продовження додатка 4 
 
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. 

______________________________ 


