
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 «Добре, що ми народилися козаками» 

Автори кінопроекту Живолуб Віктор 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «НОВА ФІЛЬМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Літературний твір, не переведений у 

сценарій кінофільму. Відповідно, і опис дій, 

і мова персонажів, і монтаж епізодів – усе 

літературне. Враження, ніби автор 

нашвидкуруч намагався створити подобу 

кіносценарію. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 1 Стандартний набір козаків, 

чаклунів та інших осіб. 

Актуальність теми 3 Звісно, у літературному 

тексті (не у сценарії) є певні 

теми, які актуальні в 

українському сьогоденні. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

1 Літературний твір, не 
переведений у сценарій 
кінофільму. Відповідно, і 
опис дій, і мова персонажів, 
і монтаж епізодів – усе 
літературне. Враження, ніби 
автор нашвидкуруч 
намагався створити подобу 
кіносценарію. 

Усього балів: 5  
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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 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Добре, що ми народилися козаками» 

Автори кінопроекту Рибальченко Василь Іванович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «НОВА ФІЛЬМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Пригодницька історія козаків, боротьба зі злими 

чарами за справедливість, честь та гідність своїх 

побратимів показа в казковій формі та є повчальною 

і мотивуючою. Треба зауважити, що це по суті 

дебют режисера у ігровому кіно, а з огляду на 

велику кількість бойових та костюмованих сцен у 

сценарії і заявлений бюджет, цей проект виглядає 

досить авантюрно..  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 ідея боротьби воїнів з чаклунствами 
експлуатується вже багато років у 
кінематграфі та казках. 

Актуальність теми 4 Культивація честі, гідності та відваги 
є актуальною, але хочеться цього в 
сучасності 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Сценарій доволі цікавий, але події 
розгортаються не зовсім логічно. 

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
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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 Сімнадцятий конкурсний відбір 
кінопроєктів - ігрові повнометражні для 
дитячої аудиторії 

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

 

Назва кінопроекту «Добре, що ми народилися козаками» 
Автори кінопроекту Автор сценарію Живолуб Віктор  

Режисер-постановник Рибальченко Василь 
Оператор-постановник Хорольський Евген  
Художник-постановник Беляк Ігор  
Художник по костюмах Керо Марія  
Композитор Ткач Василь  
Головний консультант Куртяк Василь  
Продюсер Полікашкін Андрій  
Продюсер Гнатенко Ігор  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «НОВА ФІЛЬМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Пригодницька історія про козаків, дуже 
насичена різними подіями. Головна 
сюжетна лінія розгортається на тлі 
магічного викрадення “дороги до України”, 
що змушує козаків податись на пошуки 
голови таємного братства турецьких 
асасинів, що також має магічні здібності. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Дуже типова історія 
козацьких пригод. 

Актуальність теми 4 Тема може бути актуальна в 
розрізі зростаючого 
інтересу до історично-
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стилізованих фільмів з 
елементами фантастики. 

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

3 Вбачається, що головні 
герої та їх мотивації можуть 
бути розкриті більш 
детально. 

Усього балів: 10  

 
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 для дитячої аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Добре, що ми народилися козаками 

Автори кінопроекту Рибальченко Василь Іванович  

Живолуб Віктор 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «НОВА ФІЛЬМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Підняття історичних тем, що є важливим для 

підростаючого покоління, але сюжет та 

викладення є недостатньо якісним для 

привернення глядачів. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Цікаве поєднання історії та 

містики. Не нове, але 

оригінально викладено. 

Актуальність теми 3 Повертатися до історичних 

тем в кіно для дитячої 

аудиторії та сімейного 

перегляду важливо, але так 

само важливо захоплювати 

глядача цікавою історією, 

не перенавантажувати її. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Перенасичена подіями 

історія, багато перепитій, 

сюжетних ліній та героїв.  

Усього балів: 10  
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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 повнометражні для дитячої аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Добре, що ми народилися козаками» 

Автори кінопроекту Живолуб Віктор, Рибальченко Василь 

Іванович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «НОВА ФІЛЬМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

 Історія в цілому цікава, але виникають 

логічні нестикування, різкі обриви 

прогрессій, які можуть бути помітні і дітям. 

Сценарій занадто літературний 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Не чітко уявляю ідею 

Актуальність теми 4 Цікава для дітей 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Занадто літературний 

сценарій 

Усього балів: 10  

 

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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______________________________ 



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 «Добре, що ми народилися козаками» 

Автори кінопроекту Рибальченко Василь Іванович 

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «НОВА ФІЛЬМ» 

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія про казкові пригоди козаків, на 

шляху яких трапляються чудернацькі події 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Боротьба козаків з 

чаклунами в історії 

українського кінематографу 

зовсім не но нова 

Актуальність теми 3 Відвага, мужність, гідність 

мають транслюватись з 

екранів юному глядачеві 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Захоплюючий сценарій, 

багато подій, цікаві 

персонажі. На мою думку, 

не зовсім простий у 

реалізації  

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

_________________ 



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.  

______________________________ 


