
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 короткометражні фільми дебюти 

Назва кінопроекту Як стати черешнею 

Автори кінопроекту Режисерка, авторка сценарію Наталка Джура 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника фільму) 

ТОВ «НОВА ФІЛЬМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Проєкт у роботі (відзнято близько 30% матеріалу). 
Сформоване чітке уявлення про майбутній кінопродукт. 
Тематика і підходи в реалізації є традиційними 
(зіткнення поколінь, українське село, мова поетичного 
кіно), конфлікт базовано на ситуації непорозуміння. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Цікавим видається протиставлення 
дитинства і дорослого життя 
виражальними засобами кінематографу. 

Актуальність теми 4 В традиційній формі піднімаються 
універсальні проблеми. 

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

4 Викликає сумнів якість розкриття у 
короткому метрі задуму — поєднання 
чотирьох часових зрізів, що мають багато 
сюжетних ліній, персонажів. 

Усього балів: 12  

 
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 Ігрові короткометражні фільми-дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Як стати черешнею  

Автори кінопроекту Наталка Джура  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «НОВА ФІЛЬМ»  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цим проектом автори ніби вшановують 

жанр українського поетичного кіно. 

Розкривається зв’язок поколінь, народні 

традиції, етапи дорослішання. Якось навіть 

занадто масштабно для короткого метру. 

Водночас тизер фільму більш схожий на 

телевізійну драму з не дуже переконливою 

акторською грою.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Стандартна історія 

міжгенераційного 

взаємозв’язку. 

Актуальність теми 3 Тема сімейних і 

загальнолюдських 

цінностей. Завжди має 

певну актуальність.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Сценарій дуже схожий на 

перший драфт великого 

телевізійного фільму чи 

навіть серіалу.  

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 
 

_________________ 
* 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 короткометражні фільми дебюти
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту Як стати черешнею
Автори кінопроекту Режисерка, авторка сценарію Наталка Джура
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

ТОВ «НОВА ФІЛЬМ»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Зйомки фільму вже розпочато, підняті одвічні теми
українського села. Протиставлення дитинства і
дорослішання – цікаве передачею кіномови.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Оригінальна ідея
Актуальність теми 4 Тема актуальна своєю проблематикою
Драматургічна якість сценарію:

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

4 Так багато часових скачків, яким чином
історичне кіно буде знято за цей бюджет
– це єдине питання. Цікавий матеріал
для донесення задуму автора.

Усього балів: 12

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

 

Назва кінопроекту Як стати черешнею  
Автори кінопроекту Наталка Джура  
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «НОВА ФІЛЬМ»  

 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Маленька дівчинка Христя живе у своєму 
казковому світі. Вона має унікальну здібність – 
говорити з коровами та бачити русалок. Та 
коли дорослішає, розуміє, що все доросле 
життя будується навколо сімейних принципів, 
традицій та Дідової Черешні. І чим глибше 
родинне коріння, тим більше дівчина хоче 
обірвати зв’язки. Але тут стається 
непередбачувана трагедія.  

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Так 

Актуальність теми 4 Так 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

4 Для заявленого 
хронометражу (16 хв), 
показуючи епізоди життя 3 
поколінь, текст,  здається,  
перенасичений кількістю 
подій і флешбеків. Фільм 
ризикує або вирости у 3-4 
рази, або замельтишіть як 
кліп. 

Усього балів: 12  
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Продовження додатка 4 
	
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 короткометражні фільми-дебюти 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Як стати черешнею» 
Автори кінопроекту Режисер -постановник Наталка Джура  

Оператор-постановник Михайло Сухомлин  
Художник-постановник Тетяна Зверховська  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«НОВА ФІЛЬМ»  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм для людей різного віку.  
Історія про дівчинку, яка проходить етап 
дорослішання та має розпрощатися з тим 
казковим світом, яким їй здавалося життя. 
Тепер вона має набратися сміливості, щоб 
йти своїм шляхом. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 
 

Дорослішання. Родинні 
зв’язки та трансляція 
батьків своїх страхів на 
дітей. 

Актуальність теми 5 Дорослішання. Родинні 
зв’язки та трансляція 
батьків своїх страхів на 
дітей.  

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

5 Історія про дівчинку, яка 
проходить етап 
дорослішання та має 
розпрощатися з тим 
казковим світом, яким їй 
здавалося життя. Тепер вона 
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Продовження додатка 4 
 

має набратися сміливості, 
щоб йти своїм шляхом. 

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. 

______________________________ 
 
 


