
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 Майже фанатка
Автори кінопроекту Новосад Олеся Євгенівна
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

Приватне підприємство «ЦИФРОВА
ПЛАТФОРМА»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Цікава комедія, легка і невимушена, глядацька.

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Схожа на інші легкі комедії
Актуальність теми 4 Тема актуальна
Драматургічна якість сценарію:

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

4 Цікаві персонажі і структура побудови.

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 Майже фанатка  

Автори кінопроекту Новосад Олеся Євгенівна  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Приватне підприємство «ЦИФРОВА 

ПЛАТФОРМА» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Здається авторка надихалася фільмом 

«Амелі» і їй справді вдалося передати 

атмосферу місцини, про яку йдеться у 

сценарії.  

Мені цікаво було читати, адже дуже сході 

історії про Проферську колонію я чув від 

батька, який жив неподалік. Однак у фільмі 

варто більше уваги приділяти мові кіно, аніж 

закадровому тексту.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея приємна. Однак, 

виходячи зі сценарію 

потребує доопрацювання в 

бік кінематографічності.  

Актуальність теми 3 Тема загальнолюдських 

стосунків, яка є актуальною 

апріорі.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

2 У сценарії хочеться більше 

кінематографічної дії. Варто 

значно скоротити 

закадровий текст.  

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 Майже фанатка  
Автори кінопроекту Новосад Олеся Євгенівна  
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ПП «ЦИФРОВА ПЛАТФОРМА» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Батьки Іруськи мріють про Париж, а Іруська про 
Андруховича. Одного разу вона дістала бажаний 
квиток на виступ улюбленого поета.  

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Сучана історія з фантазією 
та гумором 

Актуальність теми 5 Так 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

4 Закоханість у кумира, уроки 
французської, аромат 
Львова, новий друг. 

Усього балів: 14  

 
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. 
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______________________________ 



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 «Майже фанатка» 
Автори кінопроекту Режисер-Постановник Новосад Олеся 

Євгенівна  
Оператор-постановник Томас Стоковскі  
Художник-постановник Вадим Шинкарьов  
Композитор Джусь Ярослав Анатолійович  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Приватне підприємство «ЦИФРОВА 
ПЛАТФОРМА» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку.  
Історія про підліткові захоплення, про 
конфлікт батьків і дітей та про дружбу. 
Головна героїня намагається втекти від 
батьків на виступ улюбленого поета, така 
мандрівка майже коштує дівчині життя, але 
на поміч приходить новий друг. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Історія про підліткові 
захоплення, про конфлікт 
батьків і дітей та про 
дружбу.   

Актуальність теми 5 Історія про підліткові 
захоплення, про конфлікт 
батьків і дітей та про 
дружбу.   

Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 

5 Історія про підліткові 
захоплення, про конфлікт 
батьків і дітей та про 
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героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

дружбу. Головна героїня 
намагається втекти від 
батьків на виступ 
улюбленого поета, така 
мандрівка майже коштує 
дівчині життя, але на поміч 
приходить новий друг. 

Усього балів: 14  

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

 

Назва кінопроекту Майже фанатка 
Автори кінопроекту Олеся Новосад 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ПП "Цифрова платформа" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Не зовсім зрозуміла історія. Пригоди дівчинки, які її ніяк не 
змінюють. Трансформації героїв не відбувається. Просто є 
пригоди. Голос за кадром в сценарії займає приблизно 70 
відсотків. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея не дуже оригінальна, тому що не зовсім 
зрозуміла. 

Актуальність теми 3 актуальність теми під великим питанням. 

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

3 До сценарію одне велике питання. 70 відсотків 
це голос за кадром. Дуже хочеться щоб герої 
розкривалися через дії та діалоги. 

Усього балів: 9  

 
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. 
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______________________________ 



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 Майже фанатка 

Автори кінопроекту Олеся Новосад 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ПП "Цифрова платформа" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Ідея та тема незрозуміла, але потрібно 

дороблювати. Якщо переробити, то вийде 

крутий проект. Дуже мало діалогу.    
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 - 

Актуальність теми 2 - 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

2 -  

Усього балів: 6  

 

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

Назва кінопроекту Майже фанатка
Автори кінопроекту Новосад Олеся Євгенівна
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

Приватне підприємство «ЦИФРОВА
ПЛАТФОРМА»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Лірична комедія, де як один із героїв виведено місто
Львів. Авторка використовує прийом “очуднення”: світ
довкола романтично налаштованої героїні стає
немовби казковим. Дуже гарні діалоги. Треба
переглянути доцільність закадрових реплік — вони
роблять хід дії повільнішим, додають оповідності.

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 За стилем — частково перегук із
романтичною комедією “Амелі”. Але
власне ідея самобутня.

Актуальність теми 4 Кінопроєкт торкається вічних тем:
юність, перше кохання.

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

4 У відповідності до вимог жанру дія іде
легко, персонажі виразні.

Усього балів: 12

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

_


