
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 «Ніч із профілем жінки» 

 

Автори кінопроекту Яковенко Віра Вадимівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Фоп. «Закрасняна Юлія» 

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія про підлітка, який прагне відновити 

духовність і базові моральні людські 

принципи у мешканців села, в якому він 

живе. Усе це відбувається за часів 

Брежнєва, коли релігійність та духовність 

намагалися «придушити» 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Оригінанальна ідея, яка 

добре розписана і має 

великий потенціал на круту 

реалізацію 

Актуальність теми 4 Тема моралі та людських 

цінностей завжди є 

актуальною. Приваблює те, 

яким чином автори 

розповідають історію 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Незвична та цікава історія 

Усього балів: 13  
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Продовження додатка 4 

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

_________________ 
* 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 для дитячої аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Ніч із профілем жінки» 

Автори кінопроекту Яковенко Віра Вадимівна, Володи́мир 

Григо́рович Даниле́нко 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Фоп. «Закрасняна Юлія Володимирівна» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Істрія органічно сприймається. Чудові 

образи, зрозумілі характери. Яскравий світ, 

навряд чи зрозумілий теперішній молоді. 

Нема впевненості, що ця історія для дітей чи 

юнацтва. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Подобається час в якому 

вирішено розказати історію. 

Актуальність теми 5 Якщо тема вибору там де 

його нема. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Фінал надто не дитячий. 

Маю підозру, що діти не 

зможуть його зрозуміти, але 

гарний. 

Усього балів:   

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  
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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 Ігрові повнометражні для дитячої аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Ніч із профілем жінки» 

Автори кінопроекту Володимир Григорович Даниленко 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ФОП «Закрасняна Юлія Володими 

рівна» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Таємничо-пригодницька історія, яка буде 

цікавою підліткам. Цікаві та виразні 

персонажі. Історію вибудувано жваво та 

захопливо. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Задум оригінальний. 

Актуальність теми 5 Пригодницькі підліткові 

історії дуже актуальні для 

українського глядача. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Таємничо-пригодницька 

історія, яка буде цікавою 

підліткам. Цікаві та виразні 

персонажі. Історію 

вибудувано жваво та 

захопливо. 

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  
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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 Ігрові повнометражні для дитячої аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Ніч з профілем жінки 

Автори кінопроекту Яковенко Віра Вадимівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Фоп. «Закрасняна Юлія Володимирівна» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Оригінальна історія, яку автори визначають 

як підліткову драму.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Цікаве поєднання містики, 

психологічної, автори 

визначають як підліткової, 

драми. 

Актуальність теми 3 Історія написана на більш 

свідому і дорослу 

аудиторію.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Оригінальні герої, художня 

правдивість конфліктів 

виправдана. 

Усього балів: 13  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

 



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 «Ніч із профілем жінки» 
Автори кінопроекту Оператор постановник - Віталій 

Володимирович Бредік 
Художник постановник - Донцов Віктор 
Вікторович 
Звукорежисер -Протопопов Володимир 
Олексійович 
Художник по костюмам - Лаврова Тетяна 
Леонідівна 
Композитор-Іван Оглоблін  
Кастинг Директор - Боброва Вікторія  
Художник по гриму- Скопелидис Віталій 
Анатольович 
Керівник проекту- Закрасняна Юлія 
Володимирівна 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ФОП «Закрасняна Юлія Володимирівна» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Досить дивна ідея фільму, що не зовсім 
розрахована на дитячу аудиторію. Хлопець-
підліток вирішує стати месією, щоб 
врятувати людство від духовного застою і 
моральної деградації, при цьому ховаючись 
під образом таємничої жінки-привида. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 
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Оригінальність ідеї 3 Ідея може бути реалізована 

в рамках іншої цільової 
аудиторії. 

Актуальність теми 3 Актуальність ідеологічних 
питань та опису епохи 
Брежнєва разом з 
моральним порятунком 
світу можна поставити під 
сумнів. 

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

3 Сюжетна лінія бракує 
драматургії та 
комплексного підходу. 

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 повнометражні фільми для дитячої 

аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Ніч із профілем жінки» 

Автори кінопроекту Яковенко Віра Вадимівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Фоп. «Закрасняна Юлія» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Загадкова, майже містична, історія про моральні 

цінності, релігійність та добро, на фоні радянської 

етики та свідомості. Також це історія дорослішання 

і протистояння дитячої щирої 

свідомості дорослому порочному світу. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея оригінальна, реалізована 
досить природньо 

Актуальність теми 4 Тема дорослішання та виживання 
для сучасних дітей може бути 
актуальною та цікавою.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Сценарій цікавий, з несподіваними 
поворотами та неочікуваними 
героями. 

Усього балів: 13  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії 
 

_________________ 
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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. 

______________________________ 


