
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 «По кочках, по кочках, по маленьких 
квіточках, в ямку — бух...»  

Автори кінопроекту Режисер-постановник Панасенко Аліна 
Ігорівна  

Оператор-постановник Плосконосова 
Любов Максимівна  

Художник-постановник Гринь Софія 
Михайлівна  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Сучасне Українське Кіно”  

 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Тема дорослішання, важливості щоб діти 
залишалися дітьми.  
Історія про дівчинку, котра вирішила стати 
дорослою, навіть весілля зіграти як мама. 
Але виявляється вона сама не готова до 
цього нового етапу її життя.            

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 
 

Істрія про дівчинку, котра 
швидко стала дорослою, 
хоча була не готова.   

Актуальність теми 3 Тема дитинства та 
дорослішання.  

Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 

3 Історія про дівчинку, котра 
вирішила стати дорослою, 
навіть весілля зіграти як 
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героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

мама. Але виявляється вона 
сама не готова до цього 
нового етапу її життя.       

Усього балів: 9  

 
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 По кочках, по кочках, по маленьких 
квіточках, в ямку — бух... 

Автори кінопроекту Аліна Панасенко 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ КІНО" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Історія не зрозуміла. Це схоже на пригоди які ні до чого не 
призводять. Не зрозуміло які висновки має зробити глядач та 
яку саме думку вкладає автор в фільм. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Події оригінальні, але історія відсутня. 

Актуальність теми 3 Тема не зрозуміла, тому не актуальна. 

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

3 Сценарій потребує доопрацювання в площині 
мотивації героїв та самої історії і 
трансформації героїв. 

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. 

______________________________ 



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 «По кочках, по кочках, по маленьких квіточках, в ямку 
— бух...» 

 

Автори кінопроекту Панасенко Аліна Ігорівна 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника фільму) 

ТОВ “Сучасне Українське Кіно” 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Вдалий задум: тримає інтригу, до останнього моменту 
не вдається розгадати, чим саме закінчиться історія. 
Проста, буденна оповідь, без надриву й драматизації, 
але водночас піднімає цілий клубок тем: прагнення 
дитини швидше подорослішати, безбатьківщина, 
пияцтво, хвороби старшого покоління. Легкий гумор і 
симпатичні герої, попри зосередженість на 
неприкрашеній, “голій” правді пошарпаного життя 
провінції.  

 
Назва критерію Кількість 

балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Фільм про “правду життя” в  
українській глибинці. 

Актуальність теми 5 Піднята актуальна тематика. 
Драматургічна якість сценарію: 

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

5 Драматургія витримана чудово, 
розвиток персонажів зрозумілий з їхніх 
дій, образний ряд читається прозоро й 
вичерпно. 

Усього балів: 14  

 
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 «По кочках, по кочках, по маленьких 

квіточках, в ямку — бух...»  

Автори кінопроекту Панасенко Аліна Ігорівна  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “Сучасне Українське Кіно”  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Маша ніколи не знала свого батька. Тепер, коли їй 
виповнилось 10, мати знайшла собі чоловіка, з 
яким вони вирішили одружитися. День одруження, 
в який вона вперше відчуває, що сама стає 
дорослою. 

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Так 

Актуальність теми 4 Так 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Історія доросління у день 

одруження мами на рівні 

тексту не відбулася. Хоча 

драма з багатьма варіантами  

можливих подій – цікава. І 

потребує неочікуваного 

розвитку та розв’язки. 

Усього балів: 11  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
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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 «По кочках, по кочках, по маленьких 

квіточках, в ямку — бух...»  

Автори кінопроекту Панасенко Аліна Ігорівна  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

“Сучасне Українське Кіно”  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Інтимна історія дорослішання, яка є 

зрозумілою для широкого кола глядачів. 

Водночас це історія, яка чіпляє своєю 

індивідуальністю. Адже показаний той 

момент у житті дівчини, про який не 

прийнято говорити. А оточуючий світ 

дорослих протягом фільму перетворюється з 

казкового, на брудне збіговисько. Дуже 

образно.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Прекрасна ідея для 

дебютної секції. 

Актуальність теми 4 Сама категорія оцінювання 

ставить питання, чи є 

загальнолюдські емоції 

актуальною темою.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Сценарій дуже образно 

передає інтимність історії.  

Усього балів: 14  
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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 Ігрові короткометражні фільми-дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту По кочках, по кочках, по маленьких 
квіточках, в ямку — бух... 

Автори кінопроекту Аліна Панасенко 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ КІНО" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Ідея не зрозуміла. Не вся аудиторія зрозуміє 

кінцівку.  Сценарій оформлений непогано.   
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 1 - 

Актуальність теми 2 - 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 -  

Усього балів: 7  

 

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. 

______________________________ 


