
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 ТАКЕ 

Автори кінопроекту Сценарстка, режисерка Коваль Надія Богданівна 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Т.Т.М.» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Однобока історія про відсутність самоповаги в 
стосунках. Жінка показана як жертва, а чоловік — як 
хижак, що, з одного боку, тримає симпатії глядача на 
стороні головної героїні, а з іншого, дуже звужує 
ракурс. Цікавими виглядають продумані деталі й 
супровідні сюжетні лінії — пунктиром розказані історії 
випадкових стрічних ведуть іншу, альтернативну лінію, 
про стосунки, яких насправді прагне головна героїня. 

 
Назва критерію Кількість 

балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Невдале побачення як спосіб показати 
перегляд цінностей та крок уперед у 
дорослішанні героїні. 

Актуальність теми 4 Місто як часопростір, де попри 
велелюдність кожен самотній, і важко 
знайти пару для справжніх стосунків — 
тема жива. 

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

3 Гарно опрацьований сценарій, де єдине 
місце, що потребує доопрацювання, — 
статичність головного героя. 

Усього балів: 10  

 
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 ТАКЕ
Автори кінопроекту Сценарстка, режисерка Коваль Надія Богданівна
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Т.Т.М.»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Історія розказана в лоб, жінка – жертва, чоловік
–агресор. Немає розвитку, не зрозуміла альтернативна
реальність.

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 Не зовсім оригінальна ідея.
Актуальність теми 3 Актуальна тема – але донесення

задуму потребує доопрацювання.
Драматургічна якість сценарію:

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

3 Герої не змінюються і це робить
історію статичною, заважає
співпереживати їм.

Усього балів: 9

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 ТАКЕ 
Автори кінопроекту Коваль	Надія	Богданівна	 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «Т.Т.М.» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Коли	осінь	чарує	барвами	і	романтика	
вітає	у	повітрі,	то	и@ 	навіть	холостяк-
серцеıд̈	із	саи@ ту	знаи@ омств	згодиться	за	
принца.	Тим	більше	коли	на	носі	у	
дівчини	сяють	товстелезні	рожеві	
окуляри.	Тільки	тріщини	ıм̈	на	цеи@ 	раз	не	
минути...	 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Кумедна історія про пошук 
нареченого. 

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

5 З гумором і обаянням 

Усього балів: 14  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 

 
Реквізити особи – підписувача* 
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Продовження додатка 4 
	
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 ТАКЕ  
Автори кінопроекту Коваль Надія Богданівна  
Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Т.Т.М.»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія, яка якось зверхньо показує наївність 

головної героїні. Та карикатурно головного 

героя. В цьому проекті не вистачає тонкості, 

чуттєвості.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея пошуку стосунків часто 

розкривається у 

кінематографі. В даному 

випадку не було чогось 

оригінального.  

Актуальність теми 2 Дуже поверхнево розказана 

історія. Без замаху на 

актуальність.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Цей проект і сценарій – як 

проста оповідь людини про 

невдалий вечір. Не 

розкриваються персонажі. 

Не виникає 

співпереживання.  

Усього балів: 8  

 

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. 

______________________________ 



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 Короткометражні ігрові фільми-дебюти 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Таке 
Автори кінопроекту Коваль Надія Богданівна 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "Т.Т.М." 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Історія незрозуміла. Зовсім незрозуміла мотивація героїні. Не 
зрозуміло які висновки треба зробити з цього фільму. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 ідея майже відсутня. 

Актуальність теми 2 Тема не зрозуміла, отже не актуальна 

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

3 Сценарій потребує суттєвої доробок  в 
площині мотивації героїні. а зараз "Таке" 

Усього балів: 8  

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

 

Назва кінопроекту «Таке» 
Автори кінопроекту Режисер -постановник Коваль Надія 

Богданівна  
Оператор-постановник Ярослав 
Ярославський  
Художник-постановник Артем Сімінченко  
Звукорежисер Михайло Ніколаєв  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Т.Т.М.» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм для людей різного віку.  
Історія про невдале побачення 20-річної 
дівчини з 35-річний жонатим чоловіком. 
Дівчина живи в рожевих окулярах та 
наївна, не вміє себе відстоювати. Але її світ 
дає тріщину і вона нарешті дивиться 
реальності в обличчя. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 
 

Тема безладних стосунків у 
сучасному світі. 

Актуальність теми 4 Тема безладних стосунків у 
сучасному світі.  

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

5 Історія про невдале 
побачення 20-річної дівчини 
з 35-річний жонатим 
чоловіком. Дівчина живи в 
рожевих окулярах та наївна, 
але її світ дає тріщину і вона 



2 
 

Продовження додатка 4 
 

нарешті дивиться реальності 
в обличчя. 

Усього балів: 13  

 
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. 

______________________________ 


