
 

 

Додаток 4 

до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу) 

(пункт4розділуІІІ) 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(перший етап) 
 

Найменування експертної комісії Ігрові телесеріали. 16 конкурс. Перший етап 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту НАША ГАЛЯ 

Автори кінопроекту Наталія Ворожбид 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “Фільм Ю ЕЙ телевіжн” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Сюжет про становлення сильної жінки, яка 

долає перешкоди та негаразди, та 

намагається не втратити віру в людей. 
 

Назва критерію Кількість балів 

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Суворі часи, в які 

загартовуються сильні люди. 

Актуальність теми 4 Універсальна тема для 

нашого часу. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Сценарій чесний та 

життєвий. Персонажі та їх 

проблеми автентичні 

нашому суспільству. Живі 

діалоги. 

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії  



 

 

_________________ 
* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електроннійформі 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 телесеріали 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Наша Галя 
Автори кінопроекту Наталія Ворожбит 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "ФІЛЬМ Ю ЕЙ ТЕЛЕВІЖН" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Добрий серіал про складну долю простої жінки.  Ідея проекту 
не нова. Тема проекту вже використовувалась у подібних 
проектах, але способи її реалізації та авторське бачення 
здаються оригінальними. Хоча подіїї відбуваються у далеких 
90-х -  тема актуальна і зараз, адже проблеми у людей майже 
такі ж самі. Проект підготовлено якісно. Сценарій технічно 
оформлений вірно. Драматургія правильна та зрозуміла. Вибір 
стилю вдалий. Головні герої прописані добре, мотивація 
зрозуміла. Художня правдивість конфліктів та їх вирішення 
виправдані. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея проекту не нова. Тема проекту вже 
використовувалась у подібних проектах, але 
способи її реалізації та авторське бачення 
здаються оригінальними. 

Актуальність теми 4 Хоча подіїї відбуваються у далеких 90-х -  
тема актуальна і зараз, адже проблеми у людей 
майже такі ж самі. 

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

4 Проект підготовлено якісно. Сценарій 
технічно оформлений вірно. Драматургія 
правильна та зрозуміла. Вибір стилю вдалий. 
Головні герої прописані добре, мотивація 
зрозуміла. Художня правдивість конфліктів та 
їх вирішення виправдані. 

Усього балів: 12  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 
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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 / неігрові (документальні) телевізійні 

серіали для широкої глядацької аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Наша Галя 

Автори кінопроекту Ворожбит Наталія Анатоліївна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ ТЕЛЕВІЖН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Гарний проект. Рекомендую до другого 

туру. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4,6 Вдала спроба 

переосмислення часу та 

себе в ньому . 

Актуальність теми 4,6 Безперечна. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4,7 Гарна історія. Добре 

прописані персонажі та 

взаємини між ними. Чіткий 

основний конфлікт.  

Продумані внутрішні 

конфлікти героїв. Вдала 

інтонація оповідання, 

відсторонений та іронічний 

погляд на події недавнього 

минулого. Вдала спроба 

авторського 

переосмислення часу. 

Усього балів: 13,9  
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Продовження додатка 4 

 

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

 

Назва кінопроекту Наша Галя 
Автори кінопроекту Ворожбит Наталія Анатоліївна 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «ФІЛЬМ ЮЕЙ ТЕЛЕВІЖН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Реально «життєвий» проект. Автори добре 
розуміються на часі та обставинах часу. 
Невигадана історія, тому і цікава. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5  
Актуальність теми 5  
Драматургічна якість сценарію: 

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

5 Справжнє кіно. 
Безжалісний сюжет. 
«Класні» діалоги. 

Усього балів: 15 
 

 

 
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 телесеріали 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Наша Галя 

 

Автори кінопроекту Наталія Ворожбит 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ ТЕЛЕВІЖН» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія про дорослішання і пошуки сенсу 

життя у буремні 90-ті.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ретроспектива буремних 90-

х, через призму життя 

жінки-підприємця. 

Актуальність теми 5 Найтемніша ніч перед 

світанком. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Чудово написаний сценарій. 

Об’емні персонажі, цікаві 

життєві перипетії.    

Усього балів: 15  

 

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. 

______________________________ 


