
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 Лісова Пісня 

Автори кінопроекту Зінчук Христина Сергіївна 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника фільму) 

Приватне підприємство «ЦИФРОВА ПЛАТФОРМА» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Сучасна інтерпретація сюжету про Мавку. Сценарій 
затягнутий. Нового сенсу у відомий сюжет привнести 
не вдалося. 

 
Назва критерію Кількість 

балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Спроба осучаснити класику без 
переосмислення. 

Актуальність теми 2 Актуальність тематики сумнівна. 
Драматургічна якість сценарію: 

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

3 Сценарій має низку недоліків, як то 
затягнутість, незрозуміла мотивація. 

Усього балів: 7  

 
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 Лісова Пісня  

Автори кінопроекту Зінчук Христина Сергіївна  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Приватне підприємство «ЦИФРОВА 

ПЛАТФОРМА» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Держкіно варто було зробити окрему 

конкурсну сесію присвячену проектам за 

творами Лесі Українки. Було б цікаво 

подивитися на різні погляди молодих 

режисерів на головний твір письменниці – 

Лісову пісню.  

В даному випадку історія мене не вразила. 

Якщо фільм буде знятий в аналогічній 

стилістиці із попередніми роботами 

режисера – то фестивальна історія фільму 

також буде не найкращою. А окрім 

фестивалів короткометражному фільму 

важко прорватися до глядача.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Ідея переосмислення, 

єднання з природою та 

пошук свого справжнього 

призначення – симпатично, 

але форма подачі доволі 

банальна.  

Актуальність теми 2 Не відчув актуальності у 

цьому проекті.  
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Продовження додатка 4 

 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Цей сценарій потребує 

доопрацювання. Не 

вистачає образності.  

Усього балів: 7  

 

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 Лісова Пісня
Автори кінопроекту Зінчук Христина Сергіївна
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

Приватне підприємство «ЦИФРОВА ПЛАТФОРМА»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Можливо варто переглянути сценарій та скоротити
хронометраж, для збільшення варіантів фестивального
розповсюдження.

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 2 Оживлення мавки
Актуальність теми 2 Актуальність тематики під сумнівом
Драматургічна якість сценарію:

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

3 Можливо варто переглянути сценарій
та скоротити хронометраж, для
збільшення варіантів фестивального
розповсюдження.

Усього балів: 7

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 ЛІСОВА ПІСНЯ 
Автори кінопроекту Зінчук Христина Сергіївна  
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «ЦИФРОВА ПЛАТФОРМА» 

 
 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

По мотивах Лесі Українки. Лукаш -офісний 
працівник одержимий музикою. Він обирає 
стабільну роботу в офісі, яка дає йому 
змогу забезпечувати себе і матір. У нього є 
дівчина, але насправді він її не кохає. 
Одного дня він грає на заміні в картинній 
галереї, де знайомиться з молодою 
дівчиною - Мавкою . Вони разом проводять 
вечір і між ними спалахує кохання. Лукаш 
вражений безпосередністю Мавки. 

 
 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Сміливий крок – 
інтерпретація класики для 
екрану. 

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

3 Тут треба робити, або так 
цікаво і якісно, або не 
торкатися взагалі… 

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

 

Назва кінопроекту Лісова Пісня 
Автори кінопроекту Христина Зінчук 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ПП "ЦИФРОВА ПЛАТФОРМА" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Сама історія ну дуже банально, але те як її написала авторка - 
цікаво. Але сценарій виглядає трохи "затягнутим", не вистачає 
динаміки подій 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Історія не оригінальна, але авторка змогла 
зробити її цікавою 

Актуальність теми 4 Тема стосунків завжди актуальна 

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

4 Сценарій хороший 

Усього балів: 11  

 
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 «Лісова Пісня» 
Автори кінопроекту Режисер-Постановник Зінчук Христина 

Сергіївна  

Художник-постановник Вадим Шинкарьов 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Приватне підприємство «ЦИФРОВА 
ПЛАТФОРМА» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку.  
Історія кохання між людиною, природою та 
музикою. Сучасна інтерпретація відомого 
твору Л.Українки «Лісова Пісня». 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Історія кохання між 
людиною, природою та 
музикою. 

Актуальність теми 4 Історія кохання між 
людиною, природою та 
музикою.  

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

5 Історія кохання між 
людиною, природою та 
музикою. Сучасна 
інтерпретація відомого 
твору Л.Українки «Лісова 
Пісня».  

Усього балів: 13  
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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. 

______________________________ 


