
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 «Камінь-Ножиці-Душа»
Автори кінопроекту Автори сценарію та

режисери-постановники Старожицька
Марія Георгіївна та Старожицька Анастасія
Юріївна.

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

ТОВ «ОПЕРАТОРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ.
ЮА»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Фантастична історія про недалеке
майбутнє, де людство стикається із
наслідками своєї нищівної для природи
діяльності і вимушене віддати найдорожче -
свою душу, аби мати шанс на майбутнє.
Україна через географічне розташування
відіграє у цьому неабияку роль,
пропонуючи світу порятунок. Та чи дійсно
це те, чим здається. Через історію головної
героїні ми і намагаємось це дізнатись.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Світ майбутнього створений
достатньо деталізовано,
атмосферно. Історія залишає
післясмак космічного попелу,
занурює у свої думки. Це добре.
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Продовження додатка 4

Актуальність теми 4 Саме через роздуми про недалеке
майбутнє глядач може краще
зрозуміти своє сьогодення.

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

4 Майже відразу приймаєш
умовність цього світу та те, що
відбувається із героями.
Нереалістичні діалоги починають
сприйматися природно та
комфортно. Подобається, що ми
починаємо і закінчуємо у космосі,
це дає потрібне відчуття від
усього, що відбувається із
головними героями.

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 Камінь-Ножиці-Душа 

Автори кінопроекту Марія Старожицька, Анастасія Старожицька 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "ОПЕРАТОРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ. ЮА" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікавий проект антиутопії. Гарно 

підготовлений пакет документів. Високий 

рівень творчого складу знімальної групи. 

Сценарій достатньо гарно прописаний. 

Важливим є побачити презентацію проекту 

та зрозуміти зображальну стилістику. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея є цікавою та 

оригінальною.  

Актуальність теми 4 Проект є цікавим, та дає 

новий погляд на проблеми 

екології у майбутньому, де 

залишають актуальними 

проблеми особистісних 

відносин 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 У сценарії бажано 
пропрацювати динаміку та 
історію героїв. Жанр 
антиутопії витримано. 

Усього балів: 13 .   

 

https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6cdfec232c-kamin-nozhyci-dusha_zayava-na-uchast-u-konkursi-bez-personalnykh-danykh.pdf
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Продовження додатка 4 

 

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. 

______________________________ 



 

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 Камінь-Ножиці-Душа  

Автори кінопроекту Старожицька Марія Георгіївна 

Старожицька Анастасія Юріївна  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «ОПЕРАТОРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ. 

ЮА»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Незвичний проект, сильна сторона якого – 

це оригінальність. Водночас цьому проекту 

бракує режисерського і продюсерського 

бачення, які дали б розуміння, якими 

художніми і технічними засобами цей 

проект реалізовуватиметься.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея фільму безперечно 

оригінальна. Проте більше 

підходить для глядацької 

конкурсної категорії. 

Актуальність теми 3 Про актуальність проекту 

варто подискутувати на 

пітчингу. Для мене цей 

критерій оцінювання 

лишився нерозкритим. Саме 

для цього критерію варто 

було підготувати чітку 

продюсерську стратегію.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Сценарій є. Його місцями 

цікаво читати. Проте не 

зрозуміло, яким чином він 

реалізовуватиметься.  

Усього балів: 10  
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Продовження додатка 4 

 

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 повнометражні фільми художньої та 
культурної значущості (авторські) 

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

 

Назва кінопроекту Камінь-Ножиці-Душа 
Автори кінопроекту Марія Старожицька, Анастасія 

Старожицька 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "ОПЕРАТОРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ. 
ЮА" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Дуже незвичайна ідея фільму. Цей фільм дійсно має бути 
представлений саме у цій категорії. Сюжет сподобався. Ідея 
оригінальна Тема на сьогодні актуальна. Драматургічна якість 
сценарію на належному якісному рівні: вибір стилю відповідає 
темі проекту, опис головних героїв відповідний, художня 
правдивість конфліктів та їх вирішення виглядають 
природньо. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея оригінальна 

Актуальність теми 4 Тема на сьогодні актуальна. 

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

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

Усього балів: 13  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

 

 
Реквізити особи – підписувача*                                           
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Продовження додатка 4 
 
 
 

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 Камінь-ножиці-душа 

Автори кінопроекту Старожицька Марія Георгіївна 

Старожицька Анастасія Юріївна  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «ОПЕРАТОРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ. 

ЮА»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Антиутопія, в якій озоновий шар атмосфери 

латають душами людей, аби запобігти 

глобальному потеплінню. Героїня втікає до 

відлюдників, які, власні душі віддавати не 

збираються.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Оригінальна незвична 

історія, арт-хаус 

Актуальність теми 3 За умови, якщо всі 

внутрішні і зовнішні 

конфлікти будуть 

допрацьовані 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Антиутопія, що піднімає  

питання бездуховності 

(більшою мірою) та 

екології. Непересічні 

персонажі, арт-хаусні 

діалоги, які більше схожі на 

фрагменти театральної 

п’єси, цікаві алюзії та гра 

слів 
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Продовження додатка 4 

 

Хотілося б більш чіткої 

мотивації героїв і 

драматичних конфліктів. 

Потрібна неабияка робота 

групи щоб втілити всіх цих 

персонажів – вони мають 

відповідно бути як у 

антиутопії «Крізь сніг» а не 

у казці про Машеньку. 

  
Усього балів: 11  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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. 

______________________________ 


