
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 художньої та
культурної значущості (авторські)

Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту РАННЯ ПТАШКА
Автори кінопроекту Автори сценарію Сиволап Олексій Ігорович

/ Сиволап Христина Вікторівна;
режисер-постановник Сиволап Христина
Вікторівна.

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Директорія кіно"

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Історія про дівчину, незапланована
вагітність якої, здається, повинна була
поламати всі її сподівання на майбутнє. Але
вирішивши стати власною хазяйкою своєї
долі, вона робить те, що зазвичай рідко
побачиш у подібній ситуації, даючи відсіч
стереотипам, якими просякнуте
суспільство.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Зрозуміло прописане режисерське
бачення, основане на
персональному досвіді. Проте
історії чогось не вистачає. Фільм
дуже легкий, можливо, кілька
важких камінців йому не завадить,
а можливо, що це не так.
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Актуальність теми 4 Гарно прописана суспільна та
особиста важливість, режисеркою
цього фільму, додати мало чого
можна. Історія покликана
боротися з упередженнями
патріархального українського
суспільства та браком сексуальної
освіти.

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

4 Історія легка, з гумором, сцена, де
вагітна дівчина танцює на вечірці,
виглядає наповненою. Дуже
важливо знайти акторів, які
зможуть зіграти цей матеріал не
штучно, тоді фільм вийде легкий.
Але у театралізованій манері все
кіно цілком може розвалитись.

Усього балів: 12

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 фільми художньої та культурної 
значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту РАННЯ ПТАШКА 

Автори кінопроекту Сиволап Христина Вікторівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "Директорія кіно" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікава історія, гарно зроблений сценарій. 

Знятий фільм може стати достойним 

жіночим кіно. 

Творчий склад знімальної групи 

переконливий 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея є цікавою, але не 

оригінальною у своєму роді 

Актуальність теми 5 Актуальність проблем 

людських відносин та 

ранньої вагітності поза 

сумнівом  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Гарна та цікава історія 

історія. Жарновість 

витримано. Сценарій добре 

зроблено.  

Усього балів: 13  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6d6e63e301-00-zayava-rannya-ptashka-bk.pdf
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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. 

______________________________ 



 

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 художньої та 

культурної значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту РАННЯ ПТАШКА  

Автори кінопроекту Сиволап Христина Вікторівна  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Директорія кіно" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Надзвичайно сильний проект, який має усі 

ознаки художньо- і культурнозначущого.  

Переживання героїні розкриті в повній мірі, 

конфлікти зрозумілі. Фільм має прекрасні 

фестивальні перспективи за кордоном і в 

Україні. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея оригінальна. 

Актуальність теми 5 Тема є міжнародно 

актуальною і буде з 

цікавістю сприйматися 

іноземною публікою.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Сценарій майстерно 

написаний і дуже 

талановитий.  

Усього балів: 15  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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. 

______________________________ 



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 художньої та 
культурної значущості (авторські) 

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

 

Назва кінопроекту РАННЯ ПТАШКА 
Автори кінопроекту Сиволап Христина Вікторівна 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "Директорія кіно" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Історія сподобалась. Сюжет вибудований грамотно. Є питання 
до форми та жанру. Бажаю поставити їх у дугому турі авторам. 
Ідея оригінальна Тема на сьогодні дуже актуальна. 
Драматургічна якість сценарію на високому якісному рівні: 
вибір стилю відповідає темі проекту, опис головних героїв 
детальний, художня правдивість конфліктів та їх вирішення 
виглядають природньо. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея оригінальна 

Актуальність теми 5 Тема на сьогодні дуже актуальна. 

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

5 Драматургічна якість сценарію на 
високому якісному рівні: вибір стилю 
відповідає темі проекту, опис головних 
героїв детальний, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення виглядають 
природньо. 

Усього балів: 15  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

 

 
Реквізити особи – підписувача*                                           
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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 художньої та 

культурної значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Рання пташка 

Автори кінопроекту Сиволап Олексій Ігорович / Сиволап 

Христина Вікторівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Директорія кіно"  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія вісімнадцятирічної дівчини у 

великому місті – перші проблеми, перші 

стосунки і перша вагітність. 

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Історія дорослішання і 

вирішення перших 

серйозних життєвих питань 

Актуальність теми 5 Дівчата сотнями їдуть до 

великого міста і не завжди 

готові до проблем, які їм 

доведеться вирішувати 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Дуже хороша команда. 

Якісний сценарій, що 

піднімає актуальні теми і 

проблеми молоді. 

Персонажі та їхні діалоги у 

дусі часу. Є місце для 

вдалого гумору. 

Усього балів: 14  
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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. 

______________________________ 


