
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 «Камінь-Ножиці-Душа» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник  

Старожицька Марія Георгіївна 
Старожицька Анастасія Юріївна  
Оператор-постановник Дунай Юрій 
Богданович  
Композитор Байбаков Антон Георгійович  
Художник-постановник Сейдаметов 
Шевкет 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «ОПЕРАТОРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ. 
ЮА»  
  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Тема до кінця не розкрита. 
Історія про Настю, яка не бажає сліпо 
підкорюватися наказам, вона бореться за 
свободу вибору, право розпоряджатися 
своєю душею самостійно, навіть тоді коли 
від цього вибору може залежати доля всього 
людства.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Тема майбутнього, тема 
екології. 

Актуальність теми 5 Тема майбутнього, тема 
екології.  Також про свободу 
вибору.  

Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 

5 Історія про Настю, яка не бажає 
сліпо підкорюватися наказам, 
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Продовження додатка 4 
 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

вона бореться за свободу 
вибору, право розпоряджатися 
своєю душею самостійно, навіть 
тоді коли від цього вибору може 
залежати доля всього людства. 

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. 

______________________________ 



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 «Камінь-Ножиці-Душа» 
Автори кінопроекту Старожицька Марія Георгіївна 
Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «ОПЕРАТОРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ. ЮА»  
  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

 У найближчому майбутньому, всі жителі Землі 
зобов`язані здавати душі, щоб латати ними дірки в 
озоновому шарі. Головна героїня Настя та її новий 
знайомий, біженець з гарячої точки, Ведмідь не 
хочуть цього робити і потрапляють до відлюдників, 
які обтяжують душі камінням. Фільм піднімає 
питання: чи готові ми пожертвувати чимось 
особистим, заради порятунку світу? 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Поєднання сай-фаю та фільму-
катастрофи про кінець світу. 

Актуальність теми 5 Фільм піднімає актуальну тему 
екологічного кінця світу. 

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

3 Химерний сценарій, у вчинки та 
діалоги персонажів складно 
повірити. 

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 повнометражні фільми дебюти 

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

 

Назва кінопроекту Камінь – Ножиці - Душа 

Автори кінопроекту Марія Старожицька та Анастасія Старожицька 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «Операторські технології.ЮА» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Тема глобального потепління є важливою у 
суспільстві. Але створення sci-fi за цей бюджет 
неможливо. Мотивація героїв деколи не зрозуміла. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея оригінальна  
Актуальність теми 4 Тема актуальна 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

3 Цікава історія, але не зрозуміло 
вирішення сцен в умовах обмеженного 
бюджету. Цей жанр досить важкий, 
для створення його на невеликій 
студії. Ще хотілося, щоб діалоги були 
менш формальними. 

Усього балів: 11  
 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму 
(у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
 
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 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 Камінь-Ножиці-Душа 

Автори кінопроекту Старожицька Марія Георгіївна  

Старожицька Анастасія Юріївна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «ОПЕРАТОРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ. 

ЮА» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікава і добре придумана антиутопія. 

Чіткий меседж. Є проблеми з сюжетною 

композицією. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Антиутопія, придуманий 

світ історії, зрозумілий 

меседж. Іронічна подача. 

Актуальність теми 5 Вибір людини в умовах 

"глобальної катастрофи". 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Детально придуманий світ 

історії. Не працює зав’язка  - 

експозиція заявляє світ, але 

не заявляє обставини 

героїні, її внутрішній 

конфлікт.  Проблеми з 

мотивацією героїв. 

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 

Назва кінопроекту Камінь – Ножиці - Душа 

Автори кінопроекту Марія Старожицька та Анастасія Старожицька 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «Операторські технології.ЮА» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Актуальна тема глобального потепління, жвавий 
сценарій з гарними діалогами. Цікаво дізнатися, 
яким чином будуть вирішені деякі сцени. 
Враховуючи кількість знімальних днів реалізація 
даного сценарію за такий обмежений бюджет 
видається неможливою.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Оригінальний погляд на тему 
глобального потепління.  

Актуальність теми 5 Безперечно актуальна тема.  
Драматургічна якість сценарію: 

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

4 Жвавий сценарій з гарними діалогами. 
Цікаво дізнатися, яким чином будуть 
вирішені деякі сцени 

Усього балів: 14  
 

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 повнометражні фільми-дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «КАМІНЬ-НОЖИЦІ-ДУША» 

Автори кінопроекту Старожицька Марія Георгіївна 

Старожицька Анастасія Юріївна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 ТОВ  

«ОПЕРАТОРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ. ЮА» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Фантастична історія про спробу врятувати 

планету ціною власної душі душу. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3  

Актуальність теми 3  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

3 Цікаво й детально 

продуманий футуристичний 

світ, достатньо красивих 

алюзій і алегорій, однак 

основна ідея твору 

невиразна, як і цілі та 

мотивація головних героїв. 

Крім того технологія 

вилучення душі та її 

використання у залатуванні 

озонових дір ─ викликає 

багато запитань. 

Усього балів: 9  

 

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 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. 

______________________________ 


