
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 ФОТОГРАФІЇ 

Автори кінопроекту Режисерка, сценаристка Барановська Інна Василівна 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника фільму) 

ТОВ «Т.Т.М.» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Тематика дітей, чиї долі понівечила війна, гостра, як 
ніколи. Образ головного героя гарно пропрацьований, 
хоча дещо шаблонний. Решта персонажів виглядають 
непереконливими, сюжет розвивається завдяки 
розмовам і поясненням, а не через дію. 

 
Назва критерію Кількість 

балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея виглядає вторинною. 
Актуальність теми 5 Тема актуальна. 
Драматургічна якість сценарію: 

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

2 Потребує значного посилання образ 
меншої сестри, зокрема її репліки 
звучать неприродно як на дитину 5 
років. Сценарію бракує об’ємності. 

Усього балів: 10  

 
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 ФОТОГРАФІЇ
Автори кінопроекту Режисерка, сценаристка Барановська Інна Василівна
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

ТОВ «Т.Т.М.»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Використання головного героя-дитини, виглядає як
маніпуляція, сюжет пояснюється у діалогах, все
виглядає неперконливим.

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 Ідея не оригінальна.
Актуальність теми 4 Тема актуальна.
Драматургічна якість сценарію:

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

2 Репліки маленької дитини звучать
неприродньо для свого віку, це дуже
вибиває, весь сюжет розповідається в
діалогах.

Усього балів: 9

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 ФОТОГРАФІЇ 
Автори кінопроекту Барановська	Інна	Василівна	 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «Т.Т.М.» 

 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Підліток	з	Донецька	очікує	в	дитячому	
будинку	Києва,	коли	за	ним	із	
сестричкою	приıд̈уть	батьки...	Але	віиI на	
все	змінює	та	осиротівши,	иI ому	
доводиться	самому	стати	дорослим	
заради	молодшоı	̈сестри.	 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея і ситуація – дуже 
сильні 

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

4 Є надія, що і реалізація 
стане такою. Менше 
діалогів, більше дії, будь 
ласка! 

Усього балів: 14  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

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 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ФОТОГРАФІЇ  
Автори кінопроекту Барановська Інна Василівна  
Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Т.Т.М.» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Одна із багатьох дуже зворушливих історій. 

Автори якось в один проект вмістили все 

найсумніше, що могли придумати. І братик 

з сестричкою у дитячому будинку, і війна, і 

всі вмирають, і тітка зраджує.  

В чому полягає мета і ідея проекту? 

Показати незламність дитячого духу, що до 

останнього вірять в чудо навіть 

зневірившись у дорослому житті?  

Це якась замальовка для телевезійного 

фільму від якого всі плакатимуть.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Сценаріїв про дітей-сиріт і 

наслідки війни кілька 

десятків у цій категорії. І 

оригінальність у більшості 

не надто висока.  

Актуальність теми 2 Важко визначитися, яку 

саме тему автор намагається 

розкрити. Можливо, кожна 

окремо і актуально. Але 

разом виходить какофонія.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

2 Якщо в сценарії з’явиться 

хепіенд, то його легко 
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Продовження додатка 4 

 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

можна буде подавати в 

категорію телевізійних 

фільмів.  

Усього балів:   

 

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 ФОТОГРАФІЇ 
Автори кінопроекту Барановська Інна Василівна 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "Т.Т.М." 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Сильна історія, добре пропрацьовано герої. Єдине 
зауваження, що ну дуже сумний фінал - коли діти 
залишаються зовсім самі, але тим гостріше виглядає соціальна 
проблема 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея, звичайно, не нова, але історія розказана 
по-новому 

Актуальність теми 5 Ідея актуальна 

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

5 Сценарій написано та оформлено якісно. 
Технічна частина витримана. Практично 
немає запитань по героям та діалогам. Герої та 
їх мотивація зрозумілі та природні. Зауважень 
немає. 

Усього балів: 14  

 
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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Продовження додатка 4 
 

______________________________ 



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 «ФОТОГРАФІЇ» 
Автори кінопроекту Режисер -постановник Барановська Інна 

Василівна  
Оператор-постановник Віктор Олексійович 
Бойко  
Художник-постановник Олександр Батєнєв  
Композитори Роман Григорів та Ілля 
Разумейко  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Т.Т.М.» 
 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм для людей різного віку.  
Тема про відібране дитинство у дітей, чиє 
життя змінила війна. Опинившись в 
дитбудинку, брат і сестра тримаються один 
за одного. Брату доводиться швидко 
подорослішати, що піклуватися про 
молодшу сестру. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 
 

Тема про відібране 
дитинство у дітей, чиє 
життя змінила війна.  

Актуальність теми 5 Тема про відібране 
дитинство у дітей, чиє 
життя змінила війна.  

Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 

5 Історія про двох дітей, які 
втрачають батьків через 
війну. Опинившись в 
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Продовження додатка 4 
 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

дитбудинку, вони 
тримаються один за одного, 
адже їм так не вистачає 
любові. Брату доводиться 
швидко подорослішати, що 
піклуватися про молодшу 
сестру.  

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 короткометражні фільми-дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ФОТОГРАФІЇ 
Автори кінопроекту Барановська Інна Василівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "Т.Т.М." 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

На сьогодні тема дітей актуальна, і авторка 

проекту молодець, що обирає таку тему. Але 

подача зовсім неоригінальна. Сценарій 

потрібно доробити. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 - 

Актуальність теми 4 - 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

2 -  

Усього балів: 8  

 

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. 

______________________________ 


