
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 Марсіянин
Автори кінопроекту Мошинська Олена Володимирівна
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

ТОВ «Скрін Медіа Юкрейн»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Дуже схоже на театральну постановку, потрібно,
можливо, передавати історію дією і художніми
образами.

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 Ідея Оригінальна
Актуальність теми 3 Тема актуальна
Драматургічна якість сценарію:

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

2 Сюжет читається, як
неправдоподібний. Герої не
розвиваються, не аргументовано
побудована структура сценарію.

Усього балів: 8

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 Марсіянин  

Автори кінопроекту Мошинська Олена Володимирівна  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальність 

«Скрін Медіа Юкрейн»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія про всиновлення дитини японською 

родиною є доволі фантастичною і дуже 

бентежливою. Сценарій у вигляді 

літературного твору, але дуже зворушливий. 

Кінцівка із вже дорослим головним героєм 

здалася мені зайвою.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея цікава, але навряд 

оригінальна. 

Актуальність теми 4 Актуальність питання щодо 

виховання дітей-сиріт є 

доволі актуальним.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Сценарій подає історію у 

надто мелодраматичній 

манері.  

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 



2 

 

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 МАРСІЯНИН 
Автори кінопроекту Мошинська Олена Володимирівна  
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «Скрін Медіа Юкрейн»  

 
 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Маленького хлопчика, вихованця 
дитбудинку, примусово віддають у сільську 
багатодітну родину. На подвір’ї у 
вуличному туалеті він знаходить старий, 
подертий підручник - самовчитель з 
невідомої мови. Він навіть не здогадується, 
як ця чарівна книжка переверне усе його 
життя.  

 
 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Цікава, неочікувана 

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

4 Хочеться побажати, щоби 
все вийшло 

Усього балів:   

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 

 



2 
 

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

 

Назва кінопроекту «Марсіянин» 
Автори кінопроекту Режисер-Постановник Мошинська Олена 

Володимирівна  
Оператор-постановник Головащук Сергій 
Володимирович  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальність 
«Скрін Медіа Юкрейн»  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку.  
Історія про дитячу мрію мати батьків. 
Сашко живе у багатодітній сім’ї та дуже 
хоче мати батьків. Самовчитель японської 
мови змінить його життя назавжди і 
допоможе знайти батьків.   

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Істрія про дитячу мрію мати 
батьків.    

Актуальність теми 5 Істрія про дитячу мрію мати 
батьків.    

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

5 Історія про дитячу мрію 
мати батьків. Сашко живе у 
багатодітній сім’ї та дуже 
хоче мати батьків. 
Самовчитель японської 
мови змінить його життя 
назавжди і допоможе знайти 
батьків.   



2 
 

Продовження додатка 4 
 

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

 

Назва кінопроекту Марсіянин 
Автори кінопроекту Мошинська О.В. 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "Скрін Медіа Юкрейн" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Добра історія про сироту, що згодом знаходить те що шукав. 
Проте сценарій в класичному розумінні - відсутній. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея не нова, але підхід оригінальний. 

Актуальність теми 5 Тема сиріт, на жаль, актуальна завжди 

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

2 Сценарій виглядає як оповідання. Не 
прописані місце та час дії, хто каже репліки, 
хто задіяний в сцені. Іде добра, але це не 
сценарій - це оповідання. За цим "сценарієм" 
кіно не зняти. 

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 Марсіянин 

Автори кінопроекту Мошинська О.В 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "Скрін Медіа Юкрейн" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Класна та актуальна тема, але на жаль 

сумна… Не дуже гарно оформлений 

сценарій, потрібно доробити його.     
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 - 

Актуальність теми 4 - 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

2 -  

Усього балів: 10  

 

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 Марсіянин 

Автори кінопроекту Мошинська Олена Володимирівна 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника фільму) 

ТОВ «Скрін Медіа Юкрейн» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Передісторія, розказана через діалог, звучить затягнуто 
й нецікаво. Інтригу втримати не вдається: розв’язка 
зрозуміла від початку. Викликають супротив репліки 7-
річної дитини, що звучать вкрай неприродно. 

 
Назва критерію Кількість 

балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Найцікавіша знахідка кінопроєкту — 
як обіграно в останній сцені напис із 
частково відсутніми літерами 

Актуальність теми 3 Тема сирітства актуальна, але розкрита 
без належної художньої якості 

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

2 Сценарій має низку недоліків з огляду 
на драматургічну якість 

Усього балів: 8  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

_ 

 
 


