
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 Кібербабуся 

Автори кінопроекту Олександр Березань 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Кіностудія дитячих та юнацьких фільмів ім. 

О.О. Ханжонкова» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікава тема. Цікавий спосіб донесення ідеї. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2  

Актуальність теми 3  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3  

Усього балів: 8  

 

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. 

______________________________ 



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 фільми для широкої глядацької 

аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту КІБЕРБАБУСЯ 

Автори кінопроекту Режисер - Олександр Березань  

Сценарист - Войцешек Ярослав 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "Студія "Кінороб" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Колишня вчителька молодших класів, а 

нині пенсіонерка, втративши звичне 

життєрадісне оточення, та невдало 

намагаючись знайти спільну мову з 

онуками, відкриває для себе світ 

комп’ютерних ігор і, незважаючи на 

скепсис та глузування сусідів та родини, 

зустрівши свого колишнього учня створює 

з ним кібер-спортивну команду та ставить 

за мету виграти світовий̆ чемпіонат з 

Counter Strike. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Цікава і оригінальна ідея. 

Актуальність теми 3 З одного боку тема дійсно 

доволі актуальна – але 

поєднання бабушки 

пенсійного віку і кібер-

спортивну команду 

викликає сумніви. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

3 Персонажі та діалоги 

потребують доробки. 

Бракує комедійності для 
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конфліктів та їх вирішення обраного жанру, фабула 

сценарію викликає питання. 

 

Усього балів: 10  

 

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 широкої 
глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Кібербабуся 

Автори кінопроекту Войцешек Ярослав, Олександ Березань 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Студія «Кінороб» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Початок переписано з «Єралаша». 

Незрозуміла ретроспекція життя героїні, 

адже самотність літньої людини можна 

показати за допомогою її самої, а характер її 

і так розкривається протягом оповідання. 

Коли не вистачає дії, автор змушений 

жартувати, що гальмує історію, яка до речі 

симпатична. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Передбачувана ідея. 

Актуальність теми 4 Сімейні цінності натхнення 

для життя, звичайна тема. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Зв’язки, передісторія не 
показується, а 
розповідаються в діалогах. 
Розтягнутий перший акт. 

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 



2 

 

Продовження додатка 4 

 
 

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 фільми для широкої глядацької 
аудиторії 

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

 

Назва кінопроекту КІБЕРБАБУСЯ 
Автори кінопроекту Режисер - Олександр Березань  

Сценарист - Войцешек Ярослав 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "Студія "Кінороб" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Ця комедійна історія може стати дійсно 
привабливою для широкої глядацької 
аудиторії за рахунок оригінальної ідеї. 
Проте сюжет потребує більше розкриття 
жанру 

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Свіжа і оригінальня ідея, яка 
поєднує в собі трендові 
професіі майбутьнього і 
людей пенсійного віку для 
яких це абсолютна terra 
incognita. 

Актуальність теми 4 Тема сценарію є 
актуальною на сьогоднішній 
день. 

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

3 Доволі несподіваний сюжет, 
але герої потребують 
більшого розкриття своїх 
рис характеру, виникають 
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сумніви щодо художня 
правдивісті зудуму авторів. 

Усього балів: 11 

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 фільми для широкої глядацької 

аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту КІБЕРБАБУСЯ 

Автори кінопроекту Режисер - Олександр Березань  

Сценарист - Войцешек Ярослав 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "Студія "Кінороб" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Кумедний сюжет, який може привернути 

увагу глядачів різних вікових категорій. 

Проект має потенціал для фільму широкої 

глядачької аудиторіі після вдосконалення. 

  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Оригінальна ідея. 

Актуальність теми 4 Різниця поколінь, спроба 

зрозуміти один одного. Це 

завжди актуальні питання. 

 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Герої сценарію вдало 

утворюють комедійний 

сюжет, проте виникає 

відчуття, якоїсь 

нереалістичності..  
Усього балів: 11  

 

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 Ігрові фільми для широкої глядацької 

аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

  

Назва кінопроекту КІБЕРБАБУСЯ 

Автори кінопроекту Режисер - Олександр Березань  

Сценарист - Войцешек Ярослав 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "Студія "Кінороб" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Нестандартне поєдання жінки похилого 

віку, пенсіонерки з юними 

кіберспортсеменами.Але для обраного 

жанра – комедії забракувало гумору. На 

мою думку проект має бути 

доопрацьованим, так як має непоганий 

потенціал. 

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Незвична ідея для сценарія. 

Актуальність теми 4 Доволі актуальна і нагальна 

проблематика, що 

підіймається в сценарії. 

 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Як вже зазначалось вище 

сама ідея цікава, а ось 

драматургічная якість 

сценарію на рівні, що 

потербує доопрацювання. 

Мотивація головних героїв 

інколи викликають не 

розуміння.  



2 

 

Продовження додатка 4 

 

Усього балів: 11  

 

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. 

______________________________ 


