
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 для дитячої аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Я ГРАЮ 

Автори кінопроекту Режисер – Бєляк Олександр Сергійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

“ВАЙТ ФІЛМС” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Оригінальна цікава історія на дуже важливу 

тему. Автори мають досвід створення 

глядацького кіно, але якість цього кіно 

викликає сумніви. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Оригінальна ідея, сучасні 

герої та теми, що 

привернуть увагу глядачів. 

Актуальність теми 5 Надзвичайно актуальна 

тема, що привертає увагу не 

тільки підлітків, а й 

дорослих. Важливо 

говорити про серйозні теми 

простою мовою. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Сценарій цікавий, логічний. 

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 



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 для дитячої аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Я ГРАЮ 

Автори кінопроекту Бєляк Олександр Сергійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

“ВАЙТ ФІЛМС” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект на дуже актуальну тему – вплив 

злочинних інтернет груп на дітей. Історію 

вибудувано чітко та просто. Але, мотивація 

збереження дітьми свого життя визначена 

тільки з релігійної точки зору. До того ж, ця 

мотивація лунає з вуст одного з персонажів-

дітей. Тож, простежується нав’язування 

дітям релігійних концепцій.   
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Задум оригінальний. 

Актуальність теми 5 Проект на дуже актуальну 

тему – вплив злочинних 

інтернет груп на дітей. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Історію вибудувано чітко та 

просто. Але, мотивація 

збереження дітьми свого 

життя визначена тільки з 

релігійної точки зору. До 

того ж, ця мотивація лунає з 

вуст одного з персонажів-

дітей. Тож, простежується 

нав’язування дітям 

релігійних концепцій. 
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Усього балів: 13  

 

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. 

______________________________ 
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до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)  
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ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(перший етап) 
 

Найменування експертної комісії Ігрові повнометражні для дитячої аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Я ГРАЮ 

Автори кінопроекту Бєляк Олександр Сергійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

“ВАЙТ ФІЛМС” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Я не вважаю, що історія про суїцид може 

бути «легкою». Пропагандистська історія, 

як Тімур та його команда, з спрощеним 

поясненням проблеми.   
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Якщо це примірна агітація 

Актуальність теми 5 Актуально 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Є проблеми з достовірністю 

Усього балів: 13  

 

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 для дитячої 

аудиторії 

Назва кінопроекту Я граю  

Автори кінопроекту Бєляк Олександр 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Вайт Філмс» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Я б не наважився назвати цей фільм 

стовідсотково дитячим. Цю історію мають 

подивитись саме батьки, щоб зрозуміти, яка 

може бути небезпека у мережі інтернету.     
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Може вийти чудова 

адаптація популярних 

кінокартин. Ідея не нова.  

Актуальність теми 5  Про це треба говорити, 

писати, кричати. Тема дуже 

актуальна у сучасному 

кіберпросторі.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Гарно виписані герої з 

чіткою мотивацією, яка 

буде зрозуміла дитячій 

аудиторії 

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

_________________ 
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* 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 Сімнадцятий конкурсний відбір 
кінопроєктів - ігрові повнометражні для 
дитячої аудиторії 

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

 

Назва кінопроекту «Я ГРАЮ» 
Автори кінопроекту Вадим Дусьман - оператор-постановник  

Христина Фрімова - художник-постановник  
Олександр Бєляк – композитор, продюсер, 
режисер, автор сценарію 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
“ВАЙТ ФІЛМС” 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Пригодницька драма-комедія про “групи 
смерті” та небайдужих дітей, що беруться 
за розслідування цієї справи аби рятувати 
життя. Історія піднімає надважливу зараз 
тему, та у доступний та лаконічний спосіб 
показує цікаву сюжетну лінію.  

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Оригінальна та цікава ідея. 
Актуальність теми 5 Нажаль, кожного дня діти 

стають жертвами подібних 
груп. Актуальність теми 
важко переоцінити. Від 
обачливості та обізнаності 
соціуму залежать життя 
дітей, які можуть бути в 
небезпеці. 

Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 

 
Дуже важка тема розкрита 
для правильного розуміння 
дитячою аудиторією. 



2 
 

Продовження додатка 4 
 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

Головні герої цікаві та 
емоційні. 

Усього балів: 15  

 
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 повнометражні фільми для дитячої 

аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Я ГРАЮ 

Автори кінопроекту Бєляк Олександр 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Вайт Філмс» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Актуальна дитяча тема, зрозуміла кожному підлітку. В 

сценарії ненав’язливо закладені дуже важливі речі для 

виховання дітей. Фільм про протистояння простих дітей 

сучасним спокусам віртуального світу і злочинцям, які 

користуються слабкою дитячою психікою.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея є збиральним образом 
декількох відомих фільмів, але 
адаптована доволі вдало 

Актуальність теми 5 Пропаганда добра та людяності є 
актуальної в цьому світі жорсткому 
світі 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Сценарій зрозумілий, цікаво 
написаний, дії героів прогнозовані, 
але за ними цікаво спостерігати. 

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії 
 

_________________ 



2 

 

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. 

______________________________ 


