
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 широкої 
глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Шмейт Гассан Касимович, Хамада Мамдух 

Камаль 

Автори кінопроекту «Орден» 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Меллівора Студія» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Хвилююча тема, дивна ідея, але мені не 

вистачило антагоніста. Його дії під час 

нагородження могли б добавити 

драматизму, а без цього довелось робити 

його підступним в наші дні. Характер героя 

виглядає більш справжнім ніж характер 

антагоніста. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Не однозначно, тому що 

здається, що ідея не одна.  

Актуальність теми 4 Справедливість, як тема не 

може бути не актуальною.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Сценарій написано технічно 

незвично. В сценарії багато 

монологів. Здається, що 

матеріалу не вистачить на 

90 хв. 

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 



2 

 

Продовження додатка 4 

 
 

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 для широкої 

глядацької аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Орден 

Автори кінопроекту Режисер – Шмейт Гассан Касимович 

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Меллівора Студія» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Погано перекладений сценарій, що заважає 

правильно сприймати історію, проте і вона є 

не новою, не оригінальною. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Тема боротьби героя війни. 

Не оригінально за формою, 

щось схоже вже було. 

Актуальність теми 3 Тема війни завжди 

актуальна і користується 

популярністю в кіно, проте, 

на разі, відчувається 

втомленість аудиторії від 

таких тем. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

2 Сценарій, очевидно, 

перекладений з іншої мови. 

Поганий переклад, 

літературна мова, 

неправильна форма 

сценарію.  

Усього балів: 8  

 



2 

 

Продовження додатка 4 

 

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 Ігрові повнометражні для широкої 

глядацької аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Орден 

Автори кінопроекту Режисер – Шмейт Гассан Касимович 

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Меллівора Студія» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Схожі фільми і зі плутанням прізвищ і з 

боротьбою ми вже бачили і в кіно і на 

телебаченні. Неоригінальна історія. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея вже зустрічалась і в 

кіно і на телебаченні. 

Актуальність теми 3 Боротьба, бюрократія, 

війна, місце героя в цій 

війні. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Сценарій цікавий, але 

потрібне доопрацювання.  

Усього балів: 9  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії                           
 



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 широкої 

глядацької аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Орден 

Автори кінопроекту Режисер – Шмейт Гассан Касимович 

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Меллівора Студія» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Схожі фільми і зі плутанням прізвищ і з 

боротьбою ми вже бачили і в кіно і на 

телебаченні. Неоригінальна історія. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея вже зустрічалась і в 

кіно і на телебаченні. 

Актуальність теми 3 Боротьба, бюрократія, 

війна, місце героя в цій 

війні. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Сценарій цікавий, але 

потрібне доопрацювання.  

Усього балів: 9  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії                           
 



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 широкої 

глядацької аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Орден 

Автори кінопроекту Режисер – Шмейт Гассан Касимович 

 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Меллівора Студія» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Досить проста, дещо притягнута історія, не 

викликає захоплення. Очевидний фінал, в 

якій правда перемагає, хоча і запізно. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Схожі ідеї вже зустрічались 

і кінематографі, нове 

викладення не додає 

оригінальності історії. 

Актуальність теми 4 Така собі історія про те, що 

правда завжди перемагає, 

хоча насправді це викликає 

великі сумніви.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Досить проста, дещо 

притягнута історія, не 

викликає захоплення. 

Очевидний фінал. Поганий 

переклад документації.  

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 



2 

 

Продовження додатка 4 

 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії                           
 



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 широкої 

глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Орден 

Автори кінопроекту Шмейт Гассан Касимович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Меллівора Студія» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Здається, це якась помилка. Помилились 

країною. Загубились у часі. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 1  

Актуальність теми 1  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

1  

Усього балів: 3  

 

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. 

______________________________ 


