
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 “Ба казала”
Автори кінопроекту Дудар Іванна Мирославівна

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю
«АЛЬФАВІЛЬ ПРОДАКШН»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Чудова історія про дітей і Бога

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Ідея оригінальна.
Актуальність теми 4 Бог і діти – що може бути

актуальнішим за це?)
Драматургічна якість сценарію:

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

4 Гарної якості сценарій,
характери чудові,
спостерігати за ними
цікаво.

Усього балів: 12

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не відповідає

Реквізити особи – підписувача*

Експерт експертної комісії  
_________________
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Продовження додатка 4

* 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 
Назва кінопроекту “Ба казала” 
Автори кінопроекту Дудар Іванна Мирославівна  

 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«АЛЬФАВІЛЬ ПРОДАКШН»  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Гарна історія. Непересічні характери. Актуальна 
тема про дітей.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея оригінальна  
Актуальність теми 4 Достатньо актуальна тема 
Драматургічна якість сценарію: 

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

4 Виважений сценарій, 
характери пропрацьовані.  

Усього балів: 12  

 
 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму 
(у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
 

__ 



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 «БА КАЗАЛА» 
Автори кінопроекту Режисер-Постановник  

Смірнова Олександра Олегівна  

Оператор-Постановник Борисенко Антон  

Композитор Іващенко Марія  

Художник-Постановник Одінцова Анастасія  
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«АЛЬФАВІЛЬ ПРОДАКШН»  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку.  
Історія про сприйняття світу через призму 
дитячого бачення.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Історія про сприйняття світу 
через призму дитячого 
бачення. 

Актуальність теми 4 Актуальна тема про дитячий 
погляд на світ   

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

5 Один день з життя дітей, їх 
пригоди та погляди на 
життя. Вони знаходять шлях 
до розуміння світу 

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. 

______________________________ 



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 БА КАЗАЛА  
Автори кінопроекту Смірнова Олександра Олегівна  
Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «АЛЬФАВІЛЬ 
ПРОДАКШН»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Це фантазія дорослої людини про те, як би 

могли спілкуватися між собою діти. Наївно, 

проте розумно. Але це не так. Діти так не 

розмовляють одне з одним. Надто надумана 

і наївна історія. Навряд буде цікава 

глядачеві.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Ідея безглуздої дитячої 

поведінки, за якою 

спостерігають дорослі і 

намагаються з цього 

вихопити якийсь 

вселенський зміст – не 

оригінальна.   

Актуальність теми 2 Не зрозумів, в чому може 

бути оригінальність цього 

роекту.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

2 Сценарій схожий на 

маленький епізод з 

серіальної чорнухи.  

Усього балів: 6  
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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 Короткометражні ігрові фільми-дебюти 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту БА КАЗАЛА 
Автори кінопроекту Смірнова Олександра Олегівна 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "АЛЬФАВІЛЬ ПРОДАКШН" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Проект більше схожий на студентську роботу, ніж на 
короткометражний фільм.  Непогана історія але поверхова. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Історія про маленьких дітей, що бажають 
потрапити до Бога закінчується ні чим. 
Розв’язка банальна та ні на що не наштовхує. 
Просто кумедна історія 

Актуальність теми 3 Тема не актуальна, тому що не дуже зрозуміло 
яку  саме думку хотів донести автор до 
глядача. Історія непогана, але не актуальна. 

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

4 Сценарій написано та оформлено якісно. 
Технічна частина дотримана повністю. 
Драматургія трохи не зрозуміла. Кінець історії 
раптовий та не цікавий. Ідея також не 
зрозуміла. Кумедна історія більше схожа на 
анекдот. У розмові дітей присутні слова, які і 
не всі дорослі знають. 

Усього балів: 10  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

 

 
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. 

______________________________ 



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 експерта  
Назва кінопроекту Ба казала 
Автори кінопроекту Смірнова Олександра Олегівна 
Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«АЛЬФАВІЛЬ ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Трьом дівчаткам стало цікаво, як живеться Богові  на 
небі, тому вони  вирішують навідатись до нього у 
гості. Для цього вони намагаються злетіти в небо у 
трухлявому ящику. У своїх дитячих розмовах вони 
намагаються зрозуміти світ. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Мила замальовка дитячого сільського 
життя у дусі Міядзакі. 

Актуальність теми 3 Міркування про вічне. 
Драматургічна якість сценарію: 

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

5 Правдиві персонажі та діалоги. Гарний 
темпоритм. 

Усього балів: 12  
 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму 
(у разі його оголошення) 

Відповідає 

 
Реквізити особи – підписувача 
 
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 БА КАЗАЛА 
 

Автори кінопроекту Смірнова Олександра Олегівна 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«АЛЬФАВІЛЬ ПРОДАКШН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Сценарій фільму піднімає питання дитячого 
світосприйняття, його пізнання. Легка, 
місцями смішна, місцями глибока дитяча 
літня пригода, яку ймовірно цікаво було б 
подивитись на великому екрані. Окремим 
викликом вважаю знайти акторів дітей, які б 
органічно “жили” у кадрі. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея  фільму доволі проста і 
поверхнева.  

Актуальність теми 3 Важко сказати, наскільки 
ідея є актуальною в 
сьогоднішньому 
суспільстві. Окремим 
групам глядачів напевно 
буде цікаво подивитись 
фільм на цю тематику. 

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

3 За дітьми завжди цікаво 
спостерігати. Персонажі в 
сценарії описані доволі 
цікаво, але хотілось б 
додати ще трохи деталей. 
Художня правдивість  
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визиває трохи сумнівів, 
через інколи надто 
“дорослі” подумки і слова у 
дітей. 

Усього балів: 9  

 
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. 

______________________________ 


