
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 Неігрові фільми міжнародна ко-продукція 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту НА ГЛИБИНІ 

Автори кінопроекту Автор сценарію та режисер - Казьміна 

Оксана Олександрівна  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Ютопія»  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Витіснені та приховувані роками, дитячі 

травми можуть перетворитися на справжніх 

монстрів. «На глибині» – це історія про 

трьох українських художниць, які здатні 

перетворити цих монстрів на мистецтво – 

безкомпромісне та подекуди шокуюче, але 

також життєствердне та цілюще.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Усі три героїні були й 
залишаються «чужорідними 
елементами» у своєму 
середовищі, яке не приймає, 
виштовхує їх. Їхнє мистецтво – 
це запрошення до діалогу про 
те, що таке невидиме 
насильство, чому ним пронизане 
наше суспільство, і які 
альтернативи цьому можливі.  

Актуальність теми 4 Так 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Художник та суспільство – 

три жіночі долі, шо 

сплілися, щоби працювати 

на користь і красу. 

Усього балів: 13  
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Продовження додатка 4 

 

 

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. 

______________________________ 



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 Неігрові фільми міжнародна копродукція 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту На глибині 

Автори кінопроекту Казьміна Оксана Олександрівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Ютопія» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Автори досліджують не опрацьовану та не 

проговорену територію насильства. Вони не 

просто промовляють слова про наявність 

певних соціальних проблем, вони 

вишукують їх коріння у життєвому 

середовищі героїв, насильницький вплив 

середовища на людину і виміщення цього 

насильства у житті та творчості. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Доволі звичний задум 

портретів людей через 

спілкування з ними. 

Актуальність теми 5 Зараз якраз настав час 

витискати «гній» 

різноманітних соціальних 

«чиряків».  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Драматургія 

формуватиметься під час 

близької та відвертої 

взаємодії, спонтанно.  Тож, 

наперед неможливо якою 

вона буде. 

Усього балів: 11  
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Продовження додатка 4 

 

 

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. 

______________________________ 



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 Неігрові фільми міжнародна копродукція 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту На глибині 

Автори кінопроекту Казьміна Оксана Олександрівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Ютопія» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Потребує пояснень буквально все. 

Напирклад це: «Усі три героїні були й 

залишаються «чужорідними елементами» у 

своєму середовищі, яке не 

приймає, виштовхує їх. Втім, вони не лише 

вистояли, а й мають що сказати з цього 

приводу. Їхнє 

мистецтво – це запрошення до діалогу про 

те, що таке невидиме насильство, чому ним 

пронизане наше суспільство, і які 

альтернативи цьому можливі.» Для того, 

щоб рецензувати роботу, я хочу розуміти її 

простими словами. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Потребує додаткового 

пояснення 

Актуальність теми 4 Не впевнений, що 

розібрався в темі 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4  Є певна структура, але що з 

цього повинно вийти не 

зрозуміло 

Усього балів: 12  
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Продовження додатка 4 

 

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
  

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 Неігрові фільми міжнародна копродукція 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «На глибині» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Казьміна Оксана 

Олександрівна  

Композитор Анатолій Бєлов   
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Ютопія»  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Історія про трьох українських художниць, які 
здатні перетворити дитячі травми на мистецтво – 
безкомпромісне та подекуди шокуюче, але також 
життєствердне та цілюще. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Витіснені та приховувані 
роками, дитячі травми можуть 
перетворитися на справжніх 
монстрів.  

Актуальність теми 3 Витіснені та приховувані 
роками, дитячі травми можуть 
перетворитися на справжніх 
монстрів.  

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

4 Історія про трьох українських 
художниць, які здатні 
перетворити дитячі травми на 
мистецтво – безкомпромісне та 
подекуди шокуюче, але також 
життєствердне та цілюще. 

Усього балів: 10  
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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 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  мажоритарна 
копродукція 

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

 

Назва кінопроекту На глибині 
Автори кінопроекту Казьміна Оксана Олександріна 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Ютопія» 

 
Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Тема актуальна, розкривається проблема 
біополярного розладу. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Тема оригінальна, 
розкривається проблема 
біополярного розладу. 

 

Актуальність теми 3 Тема актуальна, 
розкривається проблема 
біополярного розладу. 

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

3 Сподобалась стилістика 
режисера та спосіб 
оповідання. 

Усього балів: 9  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не 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 Неігрові фільми міжнародна копродукція 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту На глибині 

Автори кінопроекту Казьміна Оксана Олександрівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Ютопія» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікаве та об’ємне дослідження. Гарна 

проробка матеріалу. Потужний творчій та 

фестивальний потенціал, помірний бюджет.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5  Ідея оригінальна.  

Актуальність теми 5  Тема завжди актуальна.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5  Якісна драматургія.  

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. 

______________________________ 


